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Úvodné slovo primátora mesta 

Vážení spoluobčania, milí Novobančania, 
vo výročnej správe mesta Nová Baňa za rok 2018 sa nachádza viacero dôležitých 

informácií, na ktoré je potrebné upriamiť našu pozornosť.  
Vývoj počtu obyvateľov je od roku 2014 klesajúci v priemere o 50 obyvateľov ročne. 

Počet obyvateľov v roku 2007  bol 7337, v roku 2013 bol 7321 a v roku 2018 je iba 7051. 
Bude potrebné analyzovať, v ktorých vekových kategóriách bol pokles zaznamenaný, koľko 
bolo narodených a koľko bolo úmrtí za posledných 5 rokov.  

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v roku 2018 vo výške 6,36 %, čo je nízke číslo 
a dostupnosť voľnej pracovnej sily hlavne pri požiadavke na obsadenie väčšieho počtu 
voľných pracovných miest pre veľkých zamestnávateľov v Novej Bani sa javí problematická. 

Výročná správa obsahuje ucelený prehľad o počte žiakov v školách a v školských 
zariadeniach v Novej Bani. Je dôležité sledovať trend vývoja počtu žiakov a počtu detí, ktoré 
končia MŠ, nastupujú do ZŠ, končia ZŠ a pokračujú v štúdiách na stredných školách (ideálne 
v Novej Bani). 

V správe je možné sa dočítať prehľadne aj o všetkých kultúrnych a športových 
podujatiach usporiadaných v priebehu roku 2018. Vo výročnej správe sú dostupné aj údaje 
o všetkých dotáciách mesta, ktoré boli poskytnuté jednotlivým organizáciám v oblasti kultúry
(14 400 eur) a športu (49 550 eur).

Daňové príjmy boli v roku 2018 o 308 711 eur vyššie, v porovnaní s rozpočtom. 
Výročná správa obsahuje podrobný prehľad kapitálových výdavkov v celkovej sume 367 008 
eur. Špecifickú pozornosť si vyžaduje manažment pohľadávok a to pohľadávky za komunálne 
odpady, ktoré dosiahli na konci roku 2018 kumulatívne aj za predchádzajúce roky 64 488 eur 
a pohľadávky za daň z nehnuteľností spolu celkom v sume 35 379 eur. Je smutné, že mesto 
musí tvoriť opravné položky 122 166 eur k pochybným a nedobytným pohľadávkam. 
Záväzky mesta za bytové domy A3 a A4 sú vo výške 1 358 439 eur a sú splácané po dobu 30 
rokov poskytnutému úveru zo ŠFRB.  

Pre zvýšenie kvality života bude potrebné efektívne využívať všetky disponibilné 
zdroje, maximalizovať výdavky  a v čo najväčšej miere sa snažiť o získanie externých zdrojov 
finančných prostriedkov. Rizikami sú stále neočakávané výdaje v prípade porúch a havárií, 
ktoré súvisia s veľkým investičným dlhom z minulých období, ktorý zahŕňa tak budovy, 
zariadenia, ako aj infraštruktúru, vrátane komunikácií. 

Rok 2018 bol rokom pestrým a verím, že priniesol nám všetkým zlepšenie podmienok 
kvality života v meste Nová Baňa. 

 Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
 primátor mesta 
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1. Samospráva mesta Nová Baňa

1.1. Geografické a demografické údaje 

Geografická poloha mesta 

NÁZOV  Nová Baňa 
ŠTATÚT  mesto 
SÍDLO  Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa 
VYŠŠÍ ÚZEMNÝ 
CELOK 

 Banskobystrický samosprávny kraj 

OKRES  Žarnovica 
SUSEDNÉ  OBCE  Rudno nad Hronom, Brehy, Tekovská Breznica, 

 Orovnica, Tekovské Nemce, Veľká Lehota, Malá 
 Lehota, Píla, Horné Hámre, Žarnovica 

POLOHA  48° 25' 20" s. š. , 18° 38' 08" v. d. 
NADMORSKÁ VÝŠKA 
(m)  442 m. n. m. 

VÝMERA (km 2)  61,25 km2 
POČET 
OBYVATE ĽOV 

 7051  k 31.12.2018 

HUSTOTA   115,11 obyvateľov/km2 
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 Mesto  leží v kotline medzi dvoma pohoriami Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy, 
ktoré oddeľuje rieka Hron. Dominantným pohorím tejto oblasti je Pohronský Inovec (901 m 
n. m.), ktorý sa rozprestiera medzi Tríbečom a Štiavnickými vrchmi. Nadmorská výška mesta 
je 442 m n. m.. Podnebie v tejto oblasti možno charakterizovať ako mierne teplé. 

 

 

 

 Kataster mesta je veľmi rozsiahly, pretože k nemu patrí aj niekoľko osád a má aj 
veľký počet pomerne rozľahlých chotárnych častí. Jedinečnosťou novobanských vrchov je ich 
členitosť. Typickým prvkom tejto oblasti sú štále, roztrúsené usadlosti v okolí mesta. Mestu 
patria rozsiahle osady, ktoré sa svojim vznikom viažu k začiatkom uhliarstva a 
drevorubačstva v tejto oblasti. Mesto zaberá územie s rozlohou 6 125 ha, kde žije  7 051 
obyvateľov. 
 
          Relatívna  blízkosť veľkých  miest (Zvolen, Banská Bystrica, Nitra, Levice) utvára  
podmienky  pre  rast  a  rozvoj  okolitých  obcí    a  uspokojovanie  potrieb  a  sociálnych    
istôt  obyvateľov. Poloha  mesta  zabezpečuje  jeho obyvateľom školskú,  sociálnu,  technickú  
a dopravnú  infraštruktúru. Dobrá infraštruktúra zabezpečuje aj podmienky pre migráciu 
obyvateľov. Výhodná poloha a blízkosť centier  má  vplyv  aj  na  mieru  nezamestnanosti v 
obciach, nakoľko  ich  obyvatelia  dočasne migrujú  za  prácou  práve  do  týchto  okolitých  
miest.  Dočasnú  migráciu  je  možné  sčasti identifikovať aj v dôsledku dopytu po školských, 
lekárskych a kultúrnych službách. 
 
      Mesto Nová Baňa sa nachádza na hlavnom cestnom ťahu E 571 Bratislava – Košice, 
ktorý spája východ a západ SR a cesty prvej triedy č. 65. Ďalším dopravným napojením je 
železničná trať č. 150 Zvolen – Nové Zámky a pravidelné diaľkové a prímestské autobusové 
spoje. Letecká doprava – letisko Sliač vzdialené 60 km. 
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Z hľadiska administratívneho členenia patrí mesto  Nová Baňa  do  Banskobystrického  
kraja  a  okresu Žarnovica (okresy  v  súčasnosti  neplnia  administratívnu  funkciu,  sú  však  
štatistickou jednotkou úrovne NUTS IV). V rámci okresu zaujíma vyvážený protipól  
okresnému mestu Žarnovica. Na základe počtu obyvateľov možno mesto zaradiť do kategórie 
menších  mestských  sídel.  
 
 

Vývoj počtu obyvateľov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Vývoj počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie  
 

Rok 2018 
 
 

mesiac Počet UoZ Miera nezamestnanosti( %) 

január 271  

február 267  

marec 266  

apríl 269  

máj 269  

jún 267  

júl 270  

august 256  

september 244  

október 242  

november 239  

december 237 6,33 

 

Rok Muži Ženy Spolu 
2007 3 550 3 787 7 337 
2008 3 552 3 808 7 360 
2009 3 567 3 801 7 368 
2010 3 532 3 769 7 301 
2011 3 545 3 768 7 313 
2012 3 546 3 756 7 302 
2013 3 544 3 777 7 321 
2014 3 517 3 755 7 272 
2015 3 498 3 722 7 220 
2016 3 473 3 680 7 153 
2017 3 443 3 656 7 099 
2018 3 417 3 634 7 051 
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1.2. Symboly mesta 

 
Symbolmi mesta sú erb, vlajka, insígnie a pečať mesta. 

 



1.3. Organizačná štruktúra mesta 

 
Organizačná schéma 
Mesto Nová Baňa 
 

Mestská polícia Mestský úrad

Oddelenie finančné
Oddelenie výstaby, 

životného prostredia 
a správy majetku

Oddelenie správne
Oddelenie kultúry a 

informácií

Informačné centrum

Technické služby

  

Mesto Nová Baňa

Primátor mesta

Oddelenie kultúry a 
informácií

Informačné centrum

Mestské lesy
Mestský bytový 

podnik
Základná škola J. 

Zemana
Základná umelecká 

škola
Materská škola 

Nábrežná

Mestské 
zastupiteľstvo

 

 

Materská škola 
Nábrežná

Centrum voľnéhom 
času



Organizačná schéma     Schválené 16.1.2012 
Mestský úrad 

Primátor mesta

Zástupca 
primátora

Rozvoj mesta Prednosta MsÚ

Právnik Vedúci FO

účtovníctvo mesto

účtovníctvo 
školstvo

pokladňa, poplatky

dane

Vedúci VŹPaSM

invest. výstavba 
UPD, VO

drobné stavby, 
doprava, ŽP

spoločný stavebný 
úrad

spoločný stavebný 
úrad

správca mest. 
majetku

majetkové veci, 
zmluvy

správca nebyt. 
priestorov

Vedúci SO

matrika

ohlasovňa pobytu

mzdy

podateľňa, 
sociálne veci

opatrovateľky

vodič, kurič, 
údržbár

upratovačka

sekreteriát

informatik

Vedúci OKI

miestna kultúra, 
kino

výtvarné práce, 
scénografia

cestovný ruch, 
novobanské 

noviny

vedúci knihovník

knihovník

upratovačka

Náčelník MsP

Príslušník MsP

Príslušník MsP

Príslušník MsP

Príslušník MsP

Príslušník MsP

Príslušník MsP

Hlavný kontrolór



Identifikačné údaje mesta  

Názov  Mesto Nová Baňa 

Sídlo Nová Baňa, Námestie slobody 1 

Dátum založenia/zriadenia 1.1.1990 

Spôsob založenia/zriadenia Zákon 369/1990 Zb. 

IČO 00320897 

DIČ 2021111455 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Vymedzená zákonom 369/1990 Zb. 

Iné všeobecné údaje  Počet obyvateľov k 31.12.2018    7 051 

 
Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre mesta  
 
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Mgr. Ján Havran do 6.12.2018 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ 
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA od 

6.12.2018 
Zástupca štatutárneho orgánu /meno 
a priezvisko/ 

Natália Pinková do 6.12.2018 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno 
a priezvisko/ 

Ing. Karol Tužinský, od 12.12.2018 

Hlavný kontrolór mesta Ing. Mgr. EliškaVallová 

Prepočítaný počet zamestnancov  52 

Počet riadiacich zamestnancov   5 

Organizačné členenie  Viď organizačná schéma 

Informácie o počte a politickej príslušnosti poslancov mestského zastupiteľstva 
zvolených v komunálnych voľbách v novembri 2014   
 

Počet Volebný 
 

Meno poslanca Politická príslušnosť 

1 1 Karol Tužinský, Ing. SMER-SD 

2 1 Zdenko Král, Ing. Nezávislý kandidát 

3 2 Viktória Valachovičová, Ing., PhD. SDKÚ-DS 

4 2 Maroš Havran, Mgr. Nezávislý kandidát 

5 2 Jozef  Barniak SMER-SD 

6 3 Adrian Zima, Mgr. Nezávislý kandidát 

7 3 Maroš Marko Nezávislý kandidát 

8 3 Gregor Galeta Nezávislý kandidát 

9 4 Natália Pinková SMER-SD 

10 4 Peter Forgáč SMER-SD 

11 5 Branislav Bratko, Mgr. do 27.7. Nezávislý kandidát 



 

 

MM EE
 

11 5 Ján Psotka    od 27.7.2016

12 6 Tomáš Palaj, 

13 6 Juraj Búry

Informácie o počte a politickej príslušnosti poslancov mestského zastupite
zvolených v komunálnych voľ
 

Počet Volebný 
 

Meno poslanca

1 1 Ing. 

2 1 Mgr. Juraj Kološta

3 2 Mgr. Peter Hudec

4 2 Anton Medve

5 2 Mgr. Ján Škvarka

6 3 Maroš Marko

7 3 Igor Moško

8 3 Mgr. 

9 4 JUDr. Vladislav Lalka

10 4 Milan Raffaj

11 5 Ján Psotka

12 6 Gregor Káder
 

13 6  
 
V komunálnych voľbách v novembri 2018 nebol obsadený post poslanca v
obvode. Doplnený bol až následne v
 
Konsolidovaný celok tvoria: 
  
Typ organizácie 

Príspevkové organizácie zriadené mestom

Rozpočtové organizácie zriadené mestom 

Iné právnické osoby založené mestom
 
 
Príspevkové organizácie v zriaď
 
Názov príspevkovej organizácie

Technické služby mesta Nová Ba
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Ján Psotka    od 27.7.2016 Nezávislý kandidát

Tomáš Palaj, Ing. Nezávislý kandidát

Juraj Búry KDH 

politickej príslušnosti poslancov mestského zastupite
komunálnych voľbách v novembri 2018   

Meno poslanca Politická príslušnos

Ing. Karol Tužinský NEKA 

Mgr. Juraj Kološta SNS 

Mgr. Peter Hudec NEKA 

Anton Medveď SNS 

Mgr. Ján Škvarka KDH 

Maroš Marko NEKA 

Igor Moško SMER – 

Mgr. Adrian Zima NEKA 

JUDr. Vladislav Lalka NEKA 

Milan Raffaj SMER – 

Ján Psotka NEKA 
Gregor Káder KDH 

 

novembri 2018 nebol obsadený post poslanca v 
obvode. Doplnený bol až následne v doplňovacích komunálnych voľbách v

Počet 

Príspevkové organizácie zriadené mestom 1 

tové organizácie zriadené mestom  4 

Iné právnické osoby založené mestom 2 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta   

Názov príspevkovej organizácie Sídlo príspevkovej organizácie

Technické služby mesta Nová Baňa Nová Baňa, Dlhá lúka 18 

Nezávislý kandidát 

Nezávislý kandidát 

politickej príslušnosti poslancov mestského zastupiteľstva 

Politická príslušnosť 

 SD 

 SD 

 6. volebnom 
ľbách v roku 2019. 

 

príspevkovej organizácie 
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Rozpočtové organizácie v zriaď
 
Názov rozpočtovej organizácie

Základná škola Jána Zemana 

Základná umelecká škola 

Centrum voľného času 

Materská škola 
 
 
Iné právnické osoby v zakladate
obmedzeným   
 
Názov právnickej osoby 

Mestské lesy, spol. s r.o. 

Mestský bytový podnik Nová Ba
 
 
 
1.4. História mesta  
 
     História mesta Nová Baňa je spojená s dobývaním zlata a striebra, ktoré sa tu 
pravdepodobne už v 13. storoč
hronskobeňadického opátstva z r. 1337. Je to zmluva medzi hronskobe
a ťažiarmi – Mikuláš a Peter z
„Buková Štiavnica“ rudný mlyn.  Postupne sa sem pris
založili novú osadu. Tieto sa neskôr spojili a vytvorili banské mesto Nova Montania
názov pochádza z 1. tretiny 14. storo
desaťročia 14. storočia. Baníctvo dosiahlo najvä
vtedy sa Nová Baňa zaradila medzi sedem hornouhorských banských mie
      
     V roku 1345 bola Nová Baň
mesta, čo znamená, že vzniklo na území patriacom krá
a nepodliehala župe. Členovia mestskej rady sú doložení v mandáte 
1345. Prvá listina s privesenou pe
v ktorej sa ustálili chotárne hranice mesta, pochádza z roku 1355. Niektorí historici práve túto 
listinu považujú za výsadnú. 
      
     Najväčší rozmach baníctva je spätý so 14. stor
najvýznamnejšie architektonické pamiatky v meste 
spodnej vody, ktorá negatívne ovplyv
konštruktér Isaac Potter, ktorý tu v r. 1722 zostrojil prvý európsky parný stroj na 
odčerpávanie spodných vôd. Nová Ba
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zriaďovateľskej pôsobnosti mesta   

tovej organizácie Sídlo rozpočtovej organizácie

 Nová Baňa, Školská 44/6 

Nová Baňa, Kollárova 5 

Nová Baňa, Bernolákova 30

Nová Baňa, Nábrežná 2 

zakladateľskej pôsobnosti mesta – spoločnosť s 

Sídlo právnickej osoby 

Nová Baňa, Bernolákova 11

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. Nová Baňa, Bernolákova 11

ňa je spojená s dobývaním zlata a striebra, ktoré sa tu 
pravdepodobne už v 13. storočí. Prvá písomná zmienka o osade Seunych je v listine 

adického opátstva z r. 1337. Je to zmluva medzi hronskobeňadickým opátstvom 
Peter z Pukanca, ktorým opátstvo dovoľuje postavi

„Buková Štiavnica“ rudný mlyn.  Postupne sa sem prisťahovali aj baníci z iných oblastí a 
založili novú osadu. Tieto sa neskôr spojili a vytvorili banské mesto Nova Montania
názov pochádza z 1. tretiny 14. storočia, jeho slovenská podoba Nowa Banya z posledného 

čia. Baníctvo dosiahlo najväčší rozkvet v druhej polovici 14. storo
a zaradila medzi sedem hornouhorských banských miest.

V roku 1345 bola Nová Baňa povýšená a dostala titul slobodného kráľovského a banského 
o znamená, že vzniklo na území patriacom kráľovi a mala svoje výsadné postavenie 

Členovia mestskej rady sú doložení v mandáte Ľudovíta I. z 8. septembra 
1345. Prvá listina s privesenou pečaťou je z roku 1348. Metačná listina udelená 
v ktorej sa ustálili chotárne hranice mesta, pochádza z roku 1355. Niektorí historici práve túto 

ší rozmach baníctva je spätý so 14. storočím, kedy boli postavené aj 
najvýznamnejšie architektonické pamiatky v meste – budova radnice, kostoly, špitál. Problém 
spodnej vody, ktorá negatívne ovplyvňovala rozvoj baníctva sa pokúsil rieši

nštruktér Isaac Potter, ktorý tu v r. 1722 zostrojil prvý európsky parný stroj na 
erpávanie spodných vôd. Nová Baňa bola známa aj sklárskou výrobou. 

tovej organizácie 

 

a, Bernolákova 30 

 ručením 

a, Bernolákova 11 

a, Bernolákova 11 

a je spojená s dobývaním zlata a striebra, ktoré sa tu ťažilo 
í. Prvá písomná zmienka o osade Seunych je v listine 

ňadickým opátstvom 
ľuje postaviť si na potoku 

ahovali aj baníci z iných oblastí a 
založili novú osadu. Tieto sa neskôr spojili a vytvorili banské mesto Nova Montania. Tento 

ia, jeho slovenská podoba Nowa Banya z posledného  
ší rozkvet v druhej polovici 14. storočia, 

st. 

ľovského a banského 
ovi a mala svoje výsadné postavenie 

Ľudovíta I. z 8. septembra 
ná listina udelená Ľudovítom I. 

v ktorej sa ustálili chotárne hranice mesta, pochádza z roku 1355. Niektorí historici práve túto 

, kedy boli postavené aj 
budova radnice, kostoly, špitál. Problém 

ovala rozvoj baníctva sa pokúsil riešiť anglický 
nštruktér Isaac Potter, ktorý tu v r. 1722 zostrojil prvý európsky parný stroj na 

sklárskou výrobou.  
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1.5. Pamiatky mesta  

Najpravdepodobnejším sa však zdá, že budova bola postavená ako krá
nariadenia Karola Róberta z roku 1335, pod
postaviť takéto kráľovské domy (domus regiae), do ktorých mali 
kovy. Na čele kráľovského domu stál prefekt 
ako to vyplýva z dekrétu Karola Róberta z roku 1338, v zmysle ktorého 
zlata i banský gróf. Existencia banských grófov je v tomto období v Novej Bani doložená 
písomnými prameňmi. Ako radnica sa spomína po prestavbe od 18.storo
obnove sa budova stala sídlom mestskej knižnice a múzea a od
pre Pohronské múzeum.  

 O značnej koncentrácii banských robotníkov 
v Novej Bani svedčí postavenie 
(xenodochia), teda útulku pre starých 
a nevládnych ľudí – baníkov. Špitál, jedno 
z najstarších sociálnych zariadení v
Európe, postavil v roku 1391 novobanský 
a kremnický komorský gróf Henczman 
Izenrienkel. Pri špitáli postavil kostol  na úctu 
sv. Alžbety (podrobne popísaný nižšie). Na 
hmotné zabezpečenie špitála a
príjmy zo svojho domu v Budíne, 
ročne 100 zl. Z nich venoval 40 zl. správcovi 
kostola, špitála – kňazovi, za č
odbavovať v kostole bohoslužby. Zostatok 60 zlatých dával obyvate
právo nad kostolom a špitálom si vyhradil zakladate
dosadzovať Izenrienkelovi príbuzní po dohode s mestskou radou a
rozhodnutie podliehalo schváleniu ostrihomského arcibiskupa. Roku 1393 schválil túto 
donáciu kráľ Žigmund Luxemburský a
Dnes je budova využívaná ako Centrum vo
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Architektonickou dominantou Novej Bane je nepochybne 
budova mestskej radnice. Je to pôvodne štvorpodlažná 
gotická stavba pevnostného charakteru, postavená 
niekedy po roku 1353. V prvej polovici 18. storo
po požiari prestavaná, pričom sa odstránilo tretie 
poschodie a bola doplnená hranolovou vežou, ktorá má 
barokovú baňu. Jeden z troch zvonov vo veži pochádza z 
18. storočia. Na prízemí vo východnom krídle je 
zachovaná gotická krížová klenba a na poschodiach a 
severnej fasáde gotické a renesančné detaily. V zasadacej 
sieni sa zachovali barokové nástenné ma
uhorských panovníkov, obnovené v roku 1925. 
Komplexnú pamiatkovú obnovu v rokoch 1967 
zabezpečoval Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti 
a ochrany prírody Bratislava, stredisko Banská Bystrica. 
Budova je vedená v zozname kultúrnych pamiatok. O jej 
pôvodnom účele existuje množstvo dohadov, ako i 
povestí, tradovaných ústnym podaním. 

Najpravdepodobnejším sa však zdá, že budova bola postavená ako kráľovský dom, v zmysle 
nariadenia Karola Róberta z roku 1335, podľa ktorého sa mali vo všetkých banských me

ovské domy (domus regiae), do ktorých mali ťažiari odovzdáva
ovského domu stál prefekt - comes camarae - camerarius, teda banský gróf, 

ako to vyplýva z dekrétu Karola Róberta z roku 1338, v zmysle ktorého mohol skúša
zlata i banský gróf. Existencia banských grófov je v tomto období v Novej Bani doložená 

mi. Ako radnica sa spomína po prestavbe od 18.storoč

obnove sa budova stala sídlom mestskej knižnice a múzea a od roku 1986 bola celá uvo

nej koncentrácii banských robotníkov 
čí postavenie špitála 

(xenodochia), teda útulku pre starých 
baníkov. Špitál, jedno 

najstarších sociálnych zariadení v strednej 
roku 1391 novobanský 

kremnický komorský gróf Henczman 
Izenrienkel. Pri špitáli postavil kostol  na úctu 
sv. Alžbety (podrobne popísaný nižšie). Na 

enie špitála a kostola venoval 
Budíne, čo bolo 

nich venoval 40 zl. správcovi 
ňazovi, za čo mal denne 

kostole bohoslužby. Zostatok 60 zlatých dával obyvateľom špitála. Patronátne 
špitálom si vyhradil zakladateľ. Po jeho smrti mal

 Izenrienkelovi príbuzní po dohode s mestskou radou a komorským grófom. Ich 
rozhodnutie podliehalo schváleniu ostrihomského arcibiskupa. Roku 1393 schválil túto 

 Žigmund Luxemburský a na žiadosť zakladateľa pridal k nej ded
Dnes je budova využívaná ako Centrum voľného času v Novej Bani. 

Architektonickou dominantou Novej Bane je nepochybne 
. Je to pôvodne štvorpodlažná 

gotická stavba pevnostného charakteru, postavená 
niekedy po roku 1353. V prvej polovici 18. storočia bola 

čom sa odstránilo tretie 
poschodie a bola doplnená hranolovou vežou, ktorá má 

eden z troch zvonov vo veži pochádza z 
ia. Na prízemí vo východnom krídle je 

zachovaná gotická krížová klenba a na poschodiach a 
čné detaily. V zasadacej 

sieni sa zachovali barokové nástenné maľby s portrétmi 
ských panovníkov, obnovené v roku 1925. 

Komplexnú pamiatkovú obnovu v rokoch 1967 - 1972 
oval Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti 

a ochrany prírody Bratislava, stredisko Banská Bystrica. 
Budova je vedená v zozname kultúrnych pamiatok. O jej 

ele existuje množstvo dohadov, ako i 
povestí, tradovaných ústnym podaním. 

ľovský dom, v zmysle 
a ktorého sa mali vo všetkých banských mestách 

ťažiari odovzdávať drahé 
camerarius, teda banský gróf, 

mohol skúšať rýdzosť 
zlata i banský gróf. Existencia banských grófov je v tomto období v Novej Bani doložená 

mi. Ako radnica sa spomína po prestavbe od 18.storočia. Po pamiatkovej 
roku 1986 bola celá uvoľnená 

ľom špitála. Patronátne 
. Po jeho smrti mali správcov 

komorským grófom. Ich 
rozhodnutie podliehalo schváleniu ostrihomského arcibiskupa. Roku 1393 schválil túto 
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(Alexander Zrebený a kol.: Dejiny Novej Bane)

v nadpraží nápis z čias reštaurovania kostola. Nad portálom je obnovené štvorpásmové 
okrúhle okno, a nad ním pôvodný kamenný gotický erb fundátora. Z južnej strany je 
pristavaná dvojpodlažná sakristia, na poschodie vedie to
štítom priečelia je baroková strešná veži
oltárov s výklenkovou architektúrou a nadstavcom, postavený v roku 1722 s použitím starších 
detailov (hlavičky serafínov, st
barokizovaného reliéfu dvanástich apoštolov. Oltár je doplnený novou menzou a 
tabernákulom z čias reštaurovania kostola. Z tých rokov pochádza aj oválny obraz Dobrého 
pastiera v nadstavci. V kostole sa nachádza aj obraz sv. Alžbety z 80. rokov 19. storo
zvon s reliéfom sv. Alžbety z č

úplne zničený. Znovu postavený b
19. a 20. storočí. Kostol bol pôvodne jednolo
na trojloďovú baziliku s polygonálnym uzáverom presbytéria, v strednej lodi so 
segmentovými pilierovými arká
Priestory sú zaklenuté barokovou krížovou klenbou, ktorá spo
na voľných pilieroch arkád. V malej štvorcovej sakristii je krížová klenba. Vonkajšia 
architektúra sa vyznačuje odstup
gotickými oknami v presbytériu a na štítovej fasáde. Do južného múra kostola sú vsadené dva 
epitafy z rokov 1769 a 1790. Hlavný oltár je barokový z roku 1726, so st
a nadstavcom, v ktorom je dodato
oltára je barokový obraz Narodenie Panny Márie a okolo neho sú plastiky dvoch biskupov a 
cherubínov. Bočné oltáre sv. Jozefa a sv. Antona sú tiež barokové, riešené ako pendanty a
oltár sv. Jozefa v nadstavcovej kartuši datovaný chronostichom (1726). Banícky oltár sv. 
Kríža z rokov 1730-1740 bol renovovaný v roku 1914 a je riešený st
nadstavcovým obrazom sv. Klimenta v rozoklanom volútovom štíte. Na strednej p
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kol.: Dejiny Novej Bane) 

Kostol sv. Alžbety, nazývaný aj Špitálsky 
kostolík, bol postavený po roku 1391 H. 
Izenrienklom. V roku 1664 obsadili kostol 
Turci a neskôr bol v rukách protestantov. 
Zreštaurovaný bol v roku 1893. Je to 
jednoloďová stavba drobných rozmerov s 
polygonálnym uzáverom a krížovou rebrovou 
klenbou, dosadajúcou na ornamentálne 
konzoly, ktoré majú skrátené prípory. Na 
štítovom priečelí je značn
lomený portál s oblým prútom a výž

čias reštaurovania kostola. Nad portálom je obnovené štvorpásmové 
okrúhle okno, a nad ním pôvodný kamenný gotický erb fundátora. Z južnej strany je 

ristia, na poschodie vedie točité schodište, prístupné z lode. Nad 
elia je baroková strešná vežička s kupolou. Hlavný oltár je typu ranobarokových 

oltárov s výklenkovou architektúrou a nadstavcom, postavený v roku 1722 s použitím starších 
ky serafínov, stĺpy obtočené viničom) a neskorogotického, silne 

barokizovaného reliéfu dvanástich apoštolov. Oltár je doplnený novou menzou a 
ias reštaurovania kostola. Z tých rokov pochádza aj oválny obraz Dobrého 

stavci. V kostole sa nachádza aj obraz sv. Alžbety z 80. rokov 19. storo
zvon s reliéfom sv. Alžbety z čias reštaurovania kostola. 

Kostol Narodenia Panny Márie
kostol) bol pôvodne gotickou stavbou 
postavenou v 2. polovici 14. storo
Počas vnútropolitických bojov okolo 
uhorského trónu bol dvakrát vypálený, a 
to v rokoch 1433 a 1442. Opravený bol v 
poslednej tretine 15. storo
ho neobišlo ani pri obsadení mesta 
Turkami v roku 1664, kedy bol takmer 

ený. Znovu postavený bol až v roku 1725. Menšie úpravy boli na 
í. Kostol bol pôvodne jednoloďová stavba v baroku rozšírená bo

ovú baziliku s polygonálnym uzáverom presbytéria, v strednej lodi so 
rovými arkádami, spájajúcimi strednú loď s nižšími bo

Priestory sú zaklenuté barokovou krížovou klenbou, ktorá spočíva na nástenných pilastroch a 
roch arkád. V malej štvorcovej sakristii je krížová klenba. Vonkajšia 

uje odstupňovanými opornými piliermi a fragmentálne zachovanými 
gotickými oknami v presbytériu a na štítovej fasáde. Do južného múra kostola sú vsadené dva 
epitafy z rokov 1769 a 1790. Hlavný oltár je barokový z roku 1726, so stĺpovou architektúrou 

avcom, v ktorom je dodatočne umiestnený obraz sv. Jána Nepomuckého. Uprostred 
oltára je barokový obraz Narodenie Panny Márie a okolo neho sú plastiky dvoch biskupov a 

né oltáre sv. Jozefa a sv. Antona sú tiež barokové, riešené ako pendanty a
oltár sv. Jozefa v nadstavcovej kartuši datovaný chronostichom (1726). Banícky oltár sv. 

1740 bol renovovaný v roku 1914 a je riešený stĺpovou architektúrou s 
nadstavcovým obrazom sv. Klimenta v rozoklanom volútovom štíte. Na strednej p

 
 

, nazývaný aj Špitálsky 
kostolík, bol postavený po roku 1391 H. 
Izenrienklom. V roku 1664 obsadili kostol 

neskôr bol v rukách protestantov. 
roku 1893. Je to 

ová stavba drobných rozmerov s 
polygonálnym uzáverom a krížovou rebrovou 
klenbou, dosadajúcou na ornamentálne 
konzoly, ktoré majú skrátené prípory. Na 

čne doplnený gotický 
lomený portál s oblým prútom a výžľabkami, 

ias reštaurovania kostola. Nad portálom je obnovené štvorpásmové 
okrúhle okno, a nad ním pôvodný kamenný gotický erb fundátora. Z južnej strany je 

ité schodište, prístupné z lode. Nad 
ka s kupolou. Hlavný oltár je typu ranobarokových 

oltárov s výklenkovou architektúrou a nadstavcom, postavený v roku 1722 s použitím starších 
om) a neskorogotického, silne 

barokizovaného reliéfu dvanástich apoštolov. Oltár je doplnený novou menzou a 
ias reštaurovania kostola. Z tých rokov pochádza aj oválny obraz Dobrého 

stavci. V kostole sa nachádza aj obraz sv. Alžbety z 80. rokov 19. storočia a 

Kostol Narodenia Panny Márie (farský 
kostol) bol pôvodne gotickou stavbou 
postavenou v 2. polovici 14. storočia. 

vnútropolitických bojov okolo 
uhorského trónu bol dvakrát vypálený, a 
to v rokoch 1433 a 1442. Opravený bol v 
poslednej tretine 15. storočia. Nešťastie 

neobišlo ani pri obsadení mesta 
Turkami v roku 1664, kedy bol takmer 

ol až v roku 1725. Menšie úpravy boli na ňom robené aj v 
ová stavba v baroku rozšírená bočnými loďami 

ovú baziliku s polygonálnym uzáverom presbytéria, v strednej lodi so 
 s nižšími bočnými loďami. 

íva na nástenných pilastroch a 
roch arkád. V malej štvorcovej sakristii je krížová klenba. Vonkajšia 

ovanými opornými piliermi a fragmentálne zachovanými 
gotickými oknami v presbytériu a na štítovej fasáde. Do južného múra kostola sú vsadené dva 
epitafy z rokov 1769 a 1790. Hlavný oltár je barokový z roku 1726, so stĺpovou architektúrou 

ne umiestnený obraz sv. Jána Nepomuckého. Uprostred 
oltára je barokový obraz Narodenie Panny Márie a okolo neho sú plastiky dvoch biskupov a 

né oltáre sv. Jozefa a sv. Antona sú tiež barokové, riešené ako pendanty a 
oltár sv. Jozefa v nadstavcovej kartuši datovaný chronostichom (1726). Banícky oltár sv. 

ĺpovou architektúrou s 
nadstavcovým obrazom sv. Klimenta v rozoklanom volútovom štíte. Na strednej ploche má 
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veľký plastický kríž, pod ktorým sú medzi dvoma malými neskorobarokovými kartušami 
adorujúci. Ukážky výzdoby kostola po
dolovania rudy. Na menze sú neskorobarokové relikviáre s reliéfmi baníck
strana menzy je vyzdobená obrazom umu
20. rokov 18. storočia na polygonálnom parapete s postavami štyroch evanjelistov, Salvatora 
mundi a s točenými stĺpmi. Na obnovenej zvukovej strieške 
Hieronýma, Augustína, Urbana a na vrcholci je plastika sv. Michala. Krstite
klasicistická z konca 18. storoč
organ s bohatou výzdobou a postavami cherub
Jakuba Krauera z roku 1794, voľ
storočia a zástava roľníckeho spolku z r.1902. V kostole sa pravidelne na jese
omša spojená s prekrásnou výzdobou celého kostola dopestovanou úrodou z darov 
obyvateľov, ktorú chodia obdivova

 

 

1.6. Významné osobnosti
 
Štefan Volf-Kňazolúcky 
Narodil sa 28.12. 1862 v Novej Bani ako syn ro
39 rokov) bol naplnený neúnavnou drobnou prácou, ktorou sa zapojil do
posledného desaťročia  19. storo
Stal sa jedným z drobných ľudových spolupracovníkov Andreja Kme
minerály z okolia Novej Bane, získaval muzeálne predmety i
Slovenskému národnému múzeu v
novín a časopisov. Z národopisného h
piesne z Novej Bane. Na jeho rozsiahlej práci pre národ 
popri ťažkých a namáhavých prácach na poli, za
hmotné zabezpečenie svojej poč
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ký plastický kríž, pod ktorým sú medzi dvoma malými neskorobarokovými kartušami 
Ukážky výzdoby kostola počas roľníckej omše baníci, banícki svetlonosi

dolovania rudy. Na menze sú neskorobarokové relikviáre s reliéfmi baníck
strana menzy je vyzdobená obrazom umučenia svätice v okovách. Kazateľ

ia na polygonálnom parapete s postavami štyroch evanjelistov, Salvatora 
ĺpmi. Na obnovenej zvukovej strieške sú plastiky Immaculaty, sv. 

Hieronýma, Augustína, Urbana a na vrcholci je plastika sv. Michala. Krstiteľ
klasicistická z konca 18. storočia. Vo vrchnej časti kostola sa nachádza rokokový dvojdielny 
organ s bohatou výzdobou a postavami cherubínov z pol. 18. storočia. Kostol zdobí aj epitaf 
Jakuba Krauera z roku 1794, voľné obrazy Sedembolestnej Panny Márie a Krstu Krista z 19. 

ľníckeho spolku z r.1902. V kostole sa pravidelne na jese
u výzdobou celého kostola dopestovanou úrodou z darov 

ov, ktorú chodia obdivovať pútnici z celého Slovenska a aj zo zahrani

  

Súsošie najsvätejšej Trojice je neskoroklasicistické súsošie z 
rokov 1843-1847 od. J. Neuschla-Faragóa. Obnovené bolo v 
roku 1927 Ľ. Mackom. Na vysokom hranole, 
nárožnými stĺpmi, sú štyri výklenky s plastikami, zakon
archivoltami. Nad nimi prebieha vlis so štyrmi figurál
reliéfmi od Ľ. Macka z roku 1927. 

 

 

 

 

Významné osobnosti mesta 

Novej Bani ako syn roľníka. Jeho pomerne krátky život ( dožil sa len 
39 rokov) bol naplnený neúnavnou drobnou prácou, ktorou sa zapojil do

čia  19. storočia. Je jedným z tých, ktorí prerástli rámec svojho regiónu. 
drobných ľudových spolupracovníkov Andreja Kmeťa. Zbieral pre neho 

okolia Novej Bane, získaval muzeálne predmety i kúpou a veľkodušne ich daroval  
Slovenskému národnému múzeu v Martine. Od roku 1890 dopisuje do viacerých slovenských 

národopisného hľadiska sú cenné ním zozbierané povery a
Novej Bane. Na jeho rozsiahlej práci pre národ je pozoruhodné to, že všetko robil 

namáhavých prácach na poli, zaťažený veľkou váhou zodpovednosti o 
enie svojej početnej rodiny. Zomrel 27.3.1901. 

ký plastický kríž, pod ktorým sú medzi dvoma malými neskorobarokovými kartušami 
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Karol Dodek  
Narodil sa 2.11.1867 v Novej Bani v
dedilo z otca na syna.  Je o
a ovocinárstvom. Od útleho detstva však mal sklony aj ku kresleniu a ma
nájdeme v Slovenskom národnom múzeu v
Novobanské múzeum uchováva jeho dvanás
mal Andrej Kmeť, ktorý ho nielen povzbudzoval, ale aj kladne usmer
i literárne činný a od roku 1893 prispieval do via
1962 jediný podal súvislejší a obsiahlejší prierez dejinami rodného mesta. Po vzniku 
v roku 1919 sa stal prvým slovenským starostom mesta.  Zomrel 7.4.1922 v
 
Eugen Dodek 
Narodil sa 22.2.1892 v Novej Bani. Syn novobanského národovca sa dal na maliarsku dráhu, 
Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a
štúdiách sa stal učiteľom kreslenia v
Vystavoval na výstavách v 
v Brne a Krakove. Tematicky č
jeho obrazov je aj v miestnom múzeu. Zomrel 16.10.1961
 
František Švantner  
spisovateľ, predstaviteľ naturizmu v
Bystrá † 13.10.1950 Praha. Prozaik, vrcholný predstavite
30. a 40. rokov 20. storočia. František Švantner sa narodil v Bystrej (okres Brezno), v 
podďumbierskom kraji na Horehroní. V roku 1942 sa oženil s Máriou Kobányovou. V roku 
1944 sa im narodil syn Juraj, o
Bane, kde pôsobil dva roky ako odborný u
inšpektor a vedúci Tvorivého filmového kolektívu. Poslednými pedagogickými pôsobiskami 
boli Hronský Beňadik a Hronov pri Banskej Bystrici. Na poslednom z nich náhle prepukla 
jeho vážna choroba. Strácal zrak aj hlas. František Švantner svoju prvú poviedku 
uverejnil počas štúdií pod pseudonymom Bystran. Nasledovali 
anekdota o zlatom krížiku, 
Novely. Známym sa stal vďaka zbierke noviel 
vojny už len novelu Božia hra
posmrtne v zbierke Dáma. Román 
svetovej vojny, je vrcholným dielom slovenského naturizmu. Najrozsiahlejší román 
konca dopísal v apríli 1949, ale pre pred
 
PhDr.  Jozef Hindický 
Narodil sa 5.9.1928 v Trávnici okres Nové Zámky. Po absolvovaní Vysokej školy 
pedagogickej v Bratislave nastupuje v
Bani ako stredoškolský profesor zemepisu a
v Bratislave vykonal štátnu rigoróznu skúšku a
vydáva spolu so študentmi školský 
režisérskych schopnostiach sved
súborov študentov, pričom niektoré z
ochotníckych divadelných súborov. Sám napísal divadelnú hru „
ktorú aj naštudoval s miestnym ochotníckym súborom „ Vojšín“, ktorá zví
kole ochotníckych divadiel. Nieko
sa zoznamoval s bohatou históriou mesta, tým v
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Novej Bani v rodine kde sa kováčske remeslo už nieko
otca na syna.  Je o ňom známe, že sa intenzívnejšie zaoberal v

ovocinárstvom. Od útleho detstva však mal sklony aj ku kresleniu a maľovaniu. Jeho obrazy 
Slovenskom národnom múzeu v Martine, vo viacerých kostoloch na Spiši a

Novobanské múzeum uchováva jeho dvanásť obrazov. Silný vplyv na jeho maliarsku prácu 
, ktorý ho nielen povzbudzoval, ale aj kladne usmerňoval. Karol Dodek bol 
od roku 1893 prispieval do viacerých novín a časopisov. Prvý a

1962 jediný podal súvislejší a obsiahlejší prierez dejinami rodného mesta. Po vzniku 
roku 1919 sa stal prvým slovenským starostom mesta.  Zomrel 7.4.1922 v

Novej Bani. Syn novobanského národovca sa dal na maliarsku dráhu, 
Banskej Bystrici a v Ostrihome, potom na VŠVU v

ľom kreslenia v Leviciach, v Novej Bani a v Zlatých Moravciach. 
 Prahe, v Nitre, v Pardubiciach, v Bratislave, v

Krakove. Tematicky čerpal námety z rodného kraja a južného Pohronia. Nieko
miestnom múzeu. Zomrel 16.10.1961 

ľ naturizmu v slovenskej próze Pseudonym: Bystran * 29.01.1912 
Bystrá † 13.10.1950 Praha. Prozaik, vrcholný predstaviteľ slovenského naturizmu v období 

čia. František Švantner sa narodil v Bystrej (okres Brezno), v 
kraji na Horehroní. V roku 1942 sa oženil s Máriou Kobányovou. V roku 

1944 sa im narodil syn Juraj, o rok neskôr Matej. Mladá rodina sa presť

Bane, kde pôsobil dva roky ako odborný učiteľ, externý pracovník Matice slovenskej, 
dúci Tvorivého filmového kolektívu. Poslednými pedagogickými pôsobiskami 

adik a Hronov pri Banskej Bystrici. Na poslednom z nich náhle prepukla 
jeho vážna choroba. Strácal zrak aj hlas. František Švantner svoju prvú poviedku 

as štúdií pod pseudonymom Bystran. Nasledovali ďalšie poviedky 
, Dve doby a Prvý sneh. Knižne vyšli v roku 1976 v súbore 

ďaka zbierke noviel Malka . Po Malke uverejnil Švantner v rokoch 
Božia hra. Novelami Sedliak, List , Ľudská hra, Kňaz a iné

. Román Nevesta hôľ, ktorý vznikol v posledných rokoch druhej 
svetovej vojny, je vrcholným dielom slovenského naturizmu. Najrozsiahlejší román 

dopísal v apríli 1949, ale pre predčasnú smrť sa nedožil jeho vydania

Trávnici okres Nové Zámky. Po absolvovaní Vysokej školy 
Bratislave nastupuje v roku 1957 na jedenásťročnú strednú

Bani ako stredoškolský profesor zemepisu a dejepisu. V roku 1982 na Filozofickej fakulte UK 
Bratislave vykonal štátnu rigoróznu skúšku a bol mu pridelený titul PhDr. Od roku 1960 

vydáva spolu so študentmi školský časopis „ Spod Gupne“, ktorý vychádza dodnes. O jeho 
režisérskych schopnostiach svedčí naštudovanie viacerých divadelných hier ochotníckych 

čom niektoré z nich získali popredné ocenenia na sú
ochotníckych divadelných súborov. Sám napísal divadelnú hru „ Nevyberaj si ženu v

miestnym ochotníckym súborom „ Vojšín“, ktorá zvíť

Niekoľko desaťročí sa zaoberal históriou Novej Bane. 
bohatou históriou mesta, tým viac mu mesto prirástlo k srdcu. Prežil v

slo už niekoľko generácií 
om známe, že sa intenzívnejšie zaoberal včelárstvom 

ľovaniu. Jeho obrazy 
ých kostoloch na Spiši a Orave. 

 obrazov. Silný vplyv na jeho maliarsku prácu 
ňoval. Karol Dodek bol 

časopisov. Prvý a do roku 
1962 jediný podal súvislejší a obsiahlejší prierez dejinami rodného mesta. Po vzniku ČSR, 

roku 1919 sa stal prvým slovenským starostom mesta.  Zomrel 7.4.1922 v Novej Bani. 

Novej Bani. Syn novobanského národovca sa dal na maliarsku dráhu, 
Ostrihome, potom na VŠVU v Budapešti. Po 

Zlatých Moravciach. 
Bratislave, v Pardubiciach, 

južného Pohronia. Niekoľko 

slovenskej próze Pseudonym: Bystran * 29.01.1912 
 slovenského naturizmu v období 

ia. František Švantner sa narodil v Bystrej (okres Brezno), v 
kraji na Horehroní. V roku 1942 sa oženil s Máriou Kobányovou. V roku 

rok neskôr Matej. Mladá rodina sa presťahovala do Novej 
, externý pracovník Matice slovenskej, 

dúci Tvorivého filmového kolektívu. Poslednými pedagogickými pôsobiskami 
adik a Hronov pri Banskej Bystrici. Na poslednom z nich náhle prepukla 

jeho vážna choroba. Strácal zrak aj hlas. František Švantner svoju prvú poviedku Výpoveď 
ďalšie poviedky - Jarmočná 

. Knižne vyšli v roku 1976 v súbore 
. Po Malke uverejnil Švantner v rokoch 

ňaz a iné, ktoré vyšli 
, ktorý vznikol v posledných rokoch druhej 

svetovej vojny, je vrcholným dielom slovenského naturizmu. Najrozsiahlejší román Život bez 
 sa nedožil jeho vydania. 

Trávnici okres Nové Zámky. Po absolvovaní Vysokej školy 
čnú strednú školu v Novej 

roku 1982 na Filozofickej fakulte UK 
bol mu pridelený titul PhDr. Od roku 1960 

rý vychádza dodnes. O jeho 
í naštudovanie viacerých divadelných hier ochotníckych 

nich získali popredné ocenenia na súťažiach 
Nevyberaj si ženu v tanci“, 

miestnym ochotníckym súborom „ Vojšín“, ktorá zvíťazila v okresnom 
í sa zaoberal históriou Novej Bane. Čím hlbšie 

srdcu. Prežil v ňom 



 

 

MM EE
 

44 rokov. Vydal niekoľko publikácií o
Volf-Kňazolúcky, Nová Baňa, Poriadok 
a pomiestne názvy Novej Bane, Kul
z knihy povestí z Novej Bane a
ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska za rok 1999.
 
1.7. Výchova a vzdelávanie 
 
V roku 2018 pôsobili v meste Nová Ba
pôsobnosti 3 zriaďovateľov, a
odboru školstva Banská Bystrica (3 právne subjekty), Rímskokatolíckej cirkvi Banská 
Bystrica (1 právny subjekt). 
 
 

 
Škola, školské 
zariadenie 

 
Adresa
 

 
Zriaďovateľ: 
 

 
Mesto Nová Ba

 
1 

 
Základná 
škola Jána 
Zemana 

 
Školská 6
Nová Ba

 
2 

 
Základná 
umelecká 
škola 

 
Kollárova 5
Nová Ba
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ľko publikácií o Novej Bani ako Bibliografia k dejinám mesta, Štefan 
ňa, Poriadok čiže reguly baníckej mládeže v Novej Bani, Miestne 

pomiestne názvy Novej Bane, Kultúrni dejatelia v Novej Bani a okolí. Najvä
Novej Bane a okolia „A Zvony nezvonia“. Táto kniha získala prestížne 

aži Najkrajšie knihy Slovenska za rok 1999. 

vzdelávanie  

meste Nová Baňa viaceré školy a školské zariadenia v
ľov, a to Mesta Nová Baňa (4 právne subjekty), Okresného úradu 

odboru školstva Banská Bystrica (3 právne subjekty), Rímskokatolíckej cirkvi Banská 

Adresa 
 
Počet žiakov, tried, odbory, iné
(stav k 15.9.2018) 
 

Mesto Nová Baňa 

Školská 6 
Nová Baňa 

 
Základná škola Jána Zemana 
383 žiakov 
1.ročník  -  2 triedy   
2.ročník  -  3 triedy 
3. ročník -  2 triedy 
4.ročník  -  3 triedy 
5. ročník -  2 triedy 
6. ročník -  2 triedy 
7. ročník -  2 triedy 
8. ročník -  2 triedy 
9. ročník -  2 triedy 
Spolu 20 tried. 
 
Školský klub detí   
pri ZŠ Jána Zemana 152 detí. 
 
Centrum voľného času 
pri ZŠ Jána Zemana 208 detí. 
 
Školská jedáleň  
pri ZŠ Jána Zemana 383 stravníkov. 
 

Kollárova 5 
Nová Baňa 

 
Spolu 406 žiakov. 
Skupinová forma vyučovania –
v tom prípravné štúdium, literárno
odbor, výtvarný odbor. 

dejinám mesta, Štefan 
Novej Bani, Miestne 

okolí. Najväčšiu radosť mal 
Zvony nezvonia“. Táto kniha získala prestížne 

školské zariadenia v zriaďovateľskej 
a (4 právne subjekty), Okresného úradu 

odboru školstva Banská Bystrica (3 právne subjekty), Rímskokatolíckej cirkvi Banská 

et žiakov, tried, odbory, iné 

pri ZŠ Jána Zemana 383 stravníkov.  

– 126 žiakov - 
tom prípravné štúdium, literárno-dramatický 
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3 

 
Centrum 
voľného 
času 

 
Bernolákova 30
Nová Ba

 
 
4 

 
Materská 
škola 
Nábrežná 2 

 
Nábrežná 2
Nová Ba
 

 
Zriaďovateľ: 
 

 
Okresný úrad odbor školstva Banská Bystrica

 
1 

 
Spojená 
škola 

 
Školská 5
Nová Ba
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Individuálna forma vyučovania 
280 žiakov – v tom oddelenia –
výchova, klavír, husle, gitara, dychové nástroje, 
bicie nástroje, akordeón, heligónka, cimbal. 
 

Bernolákova 30 
Nová Baňa 

 
178 detí 

Nábrežná 2 
Nová Baňa 

 
202 detí  
 
82 predškolákov 
 
10 tried  
- v tom 6 tried MŠ Nábrežná 2, 
2 triedy elokované pracovisko Štúrova 47 a
2 triedy elokov. pracovisko Kolibská cesta 6230
 

Okresný úrad odbor školstva Banská Bystrica 

Školská 5 
Nová Baňa 

 
Organizačné zložky: 
 
Špeciálna základná škola pre žiakov s
postihnutím 
63 žiakov  
spolu 12 tried 
v rôznych variantoch výučby, v
žiakov s autizmom 
 
Špeciálna materská škola pre deti s
postihnutím  
5 detí  
1 trieda 
 
Praktická škola  
18 žiakov 
3 triedy 
Dĺžka štúdia 3 roky 
 
Odborné učilište pre žiakov s telesným 
postihnutím 
25 žiakov – 5 tried 
 
Učebné odbory (3-ročné): 
1)Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: 

čovania – hudobný odbor   
– spev, hlasová 

výchova, klavír, husle, gitara, dychové nástroje, 
bicie nástroje, akordeón, heligónka, cimbal.  

v tom 6 tried MŠ Nábrežná 2,  
2 triedy elokované pracovisko Štúrova 47 a 
2 triedy elokov. pracovisko Kolibská cesta 6230 

 

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným 

čby, v tom 2 triedy pre 

Špeciálna materská škola pre deti s telesným 

telesným 

záhradníctvo: 
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2 

 
Gymnázium 
F. Švantnera 

 
Bernolákova 9
Nová Ba
 

 
3 

 
Stredná 
odborná 
škola 
obchodu a 
služieb 

 
Osvety 17
Nová Ba
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kvetinár, zeleninár, sadovník 
2) Pomocné práce v administratíve a
 
 
Súčasti školy: 
Školský klub detí -  2 oddelenia, 10 detí
Výdajná školská jedáleň 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 
Školská 5, Nová Baňa - 552 klientov
Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová 
Baňa 
Elokované pracovisko, Rekreač
Nová Baňa 
 

Bernolákova 9 
Nová Baňa 

 
89 žiakov 
 
2 triedy  v 4-ročnom štúdiu (I.A,III.A)
 
5 tried v 8-ročnom štúdiu (septima, oktáva, 
kvarta) 
                                                   

Osvety 17 
Nová Baňa 

 
155 žiakov 
 
 
Študijné odbory s maturitou (4-

1) Obchod a podnikanie 
2) Kuchár 
3) Škola podnikania 

 
Učebné odbory (4-ročné): 

1) Mäsiar - kuchár 
 
Učebné odbory (3-ročné):   

1) Kuchár 
2) Mechanik – opravár – stroje a
3) Hostinský 
4) Čašník - servírka 

 
Učebné odbory (2-ročné): 

1) Potravinárska výroba 
2) Stavebná výroba 

 
Nadstavbové štúdium:  

1) Spoločné stravovanie 
2) Podnikanie v remeslách a

 
 

administratíve a službách 

2 oddelenia, 10 detí 

pedagogického poradenstva, 
552 klientov 

Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová 

Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 6393, 

nom štúdiu (I.A,III.A) 

štúdiu (septima, oktáva, 

                                                    

-ročné):   

stroje a zariadenia 

remeslách a službách 
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Zriaďovateľ: 

 
Rímskokatolícka cirkev Banská Bystrica

 
1 

 
Základná 
škola  sv. 
Alžbety 

 
Školská 15
Nová Ba

 
 
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v
 
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v
škôl a školských zariadení v meste Nová Ba
 
 
 
1.8. Zdravotníctvo 
 
Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje 
lekárov, ktorí poskytujú ambulantnú primárnu a
V prevádzke je jedno súkromné 
V prípade, že pacientovi je nutné poskytnú
odoslaný do najbližšej nemocnice, a
poskytuje za výhodných nájomnýc
Rýchlej zdravotnej pomoci.   
 
 
 
1.9. Sociálne zabezpečenie

 
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
 
    S pretrvávajúcou mierou nezamestnanosti 
starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny ob
poskytnutie jednorazových dávok v
službou a pod. Jednorázové dotácie boli poskytnuté
skupín, prevažne na nákup potravín, dreva, ošatenia. Pokra
s obchodnou spoločnosťou mesta Mestskými lesmi s. r. o., ktoré pripravili z
dreva paliet – palivového dreva v
občanov (ktorí splnili podmienky pridelenia dotácie) poskytli ako jednorazovú dávku 
sociálnej pomoci.  
V rámci rozpočtu boli poskytnuté 16 ob
bolo poskytnuté palivové drevo, jednému bol poskytnutý príspevok 50
potreby a v jednom prípade bol poskytnutý príspevok na vybavenie nového ob
preukazu 
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Rímskokatolícka cirkev Banská Bystrica 

Školská 15 
Nová Baňa 

 
ZŠ 182 žiakov 

1. až 9. ročník – po 1 triede, 
t.j. spolu 9 tried 

 
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety 65 
 
Centrum voľného času pri ZŠ 88 žiakov.

školských zariadení v meste Nová Baňa: 

školských zariadení v roku 2018 realizované neboli. Po
meste Nová Baňa je rovnaký ako v roku 2017.

meste poskytuje  viacero všeobecných a odborných súkromných 
ambulantnú primárnu a špecializovanú zdravotnú starostlivos

prevádzke je jedno súkromné laboratórium, röntgenové  a sonografické pracovisko. 
prípade, že pacientovi je nutné poskytnúť vyšší stupeň zdravotníckej starostlivosti

do najbližšej nemocnice, a to do Žiaru nad Hronom, alebo do Levíc. Mesto 
poskytuje za výhodných nájomných podmienok zrekonštruované priestory pre pracovisko 

čenie 

hmotnej núdzi 

pretrvávajúcou mierou nezamestnanosti Mesto Nová Baňa v roku 2018 zabezpe
sociálne znevýhodnené skupiny občanov rôznymi formami ako napr. 

poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi, poskytnutie dotácií, opatrovate
pod. Jednorázové dotácie boli poskytnuté pre občanov sociálne znevýhodnených 

skupín, prevažne na nákup potravín, dreva, ošatenia. Pokračovali sme v spolupráci 
ťou mesta Mestskými lesmi s. r. o., ktoré pripravili z

palivového dreva v hodnote 10 eur/paleta  a tieto sme na základe požiadavky 
anov (ktorí splnili podmienky pridelenia dotácie) poskytli ako jednorazovú dávku 

tu boli poskytnuté 16 občanom príspevky v hmotnej núdzi, v
drevo, jednému bol poskytnutý príspevok 50

jednom prípade bol poskytnutý príspevok na vybavenie nového ob

po 1 triede,  

Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety 65 žiakov. 

asu pri ZŠ 88 žiakov. 

roku 2018 realizované neboli. Počet a zloženie 
roku 2017. 

odborných súkromných 
špecializovanú zdravotnú starostlivosť. 

sonografické pracovisko. 
íckej starostlivosti, je 

to do Žiaru nad Hronom, alebo do Levíc. Mesto 
h podmienok zrekonštruované priestory pre pracovisko 

roku 2018 zabezpečilo 
anov rôznymi formami ako napr. 

hmotnej núdzi, poskytnutie dotácií, opatrovateľskou 
anov sociálne znevýhodnených 

čovali sme v spolupráci 
ou mesta Mestskými lesmi s. r. o., ktoré pripravili z odpadového 

tieto sme na základe požiadavky 
anov (ktorí splnili podmienky pridelenia dotácie) poskytli ako jednorazovú dávku 

hmotnej núdzi, v tom 14 občanom 
drevo, jednému bol poskytnutý príspevok 50 eur na základné 

jednom prípade bol poskytnutý príspevok na vybavenie nového občianskeho 
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Opatrovateľská služba 
 
 Prostredníctvom opatrovateliek mesto seniorom zabezpe
hygieny, donášku stravy, návštevu lekárov a
roka 2018 sme zabezpečovali opatrovate
 
 
Rodina a deti 
 
 Mesto podporuje finanč
a tak zlepšuje ich podmienky starostlivosti a
charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a
s deťmi. Výdavky boli určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s de
Príspevok 200 eur bol poskytnutý 
občianske združenie, ktoré sa zaoberá organizovaním letných aktivít aj pre deti zo sociálne 
slabších rodín. 
 
 
Staroba 
 
     V sociálnej oblasti Denné centrum seniorov LIPA vykonávalo množstvo zaujímavých  
aktivít pre seniorov. Cieľom je poskytova
zapojenie do verejného života, zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov
aktívne zapájanie seniorov do diania života v
sebarealizácii, nadväzovaniu kontaktov, vytváranie pocitu spolupatri
Výdavky boli použité hlavne na prevádzkové náklady ene
telekomunikačné poplatky + internet,  prepravné na  poznávací zájazd.
Dotácia vo výške 400 eur bola poskytnutá Jednote dôchodcov Slovenska.
 
Invalidita 
 
 Pomoc zdravotne postihnutým realizujeme prostredníctvom právneho 
sociálnym pracovníkom mestského úradu
 
 
  
1.10.  Kultúra a šport 

 
� Mestská knižnica - v roku

bolo 36 021 knižných titulov a celkový fond predstavuje 23 066 kníh.
 

� KULTÚRA  - oddelenie kultúry
kultúrnych podujatí a 19 podujatí bolo organizovaných v
organizáciami, občianskymi združeniami v
osvetovým strediskom v
13 podujatí so vstupným (z
34. ročník Novobanskí heligónkari (dve samostatné predstavenia, nasledujúce po 
sebe), RETRO Zimná folková Nová Ba
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Prostredníctvom opatrovateliek mesto seniorom zabezpečuje základné úkony denn
hygieny, donášku stravy, návštevu lekárov a kontakt so spoločenským prostredím. V

čovali opatrovateľskú službu 32 občanom.  

Mesto podporuje finančným príspevkom sociálne znevýhodnené skupiny ob
zlepšuje ich podmienky starostlivosti a ďalšieho rozvoja. Mesto pomáha rozvíja

humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu 
čené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s de

bol poskytnutý pre eRko – Hnutie kresťanských spoloč
ianske združenie, ktoré sa zaoberá organizovaním letných aktivít aj pre deti zo sociálne 

sociálnej oblasti Denné centrum seniorov LIPA vykonávalo množstvo zaujímavých  
ľom je poskytovať pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých, ich 

zapojenie do verejného života, zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov
tívne zapájanie seniorov do diania života v meste, povzbudzovanie ich k

sebarealizácii, nadväzovaniu kontaktov, vytváranie pocitu spolupatri
Výdavky boli použité hlavne na prevádzkové náklady energie, vodné a sto

né poplatky + internet,  prepravné na  poznávací zájazd. 
Dotácia vo výške 400 eur bola poskytnutá Jednote dôchodcov Slovenska. 

Pomoc zdravotne postihnutým realizujeme prostredníctvom právneho 
sociálnym pracovníkom mestského úradu. 

v roku  2018 bolo registrovaných 801 čitateľov, vypoži
bolo 36 021 knižných titulov a celkový fond predstavuje 23 066 kníh.

oddelenie kultúry a informácií v priebehu roka 2018 zrealizovalo 28 
19 podujatí bolo organizovaných v spolupráci so zariadeniami, 

čianskymi združeniami v meste Nová Baň
osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom a inými organizáciami.  
13 podujatí so vstupným (z toho 6 organizovaných mestom): 

ník Novobanskí heligónkari (dve samostatné predstavenia, nasledujúce po 
sebe), RETRO Zimná folková Nová Baňa, 43. ročník Melekova divadelná Nová Ba

čuje základné úkony dennej 
enským prostredím. V priebehu 

ným príspevkom sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
alšieho rozvoja. Mesto pomáha rozvíjať 

združení so zameraním na prácu 
ené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi. 

anských spoločenstiev detí. Je to 
ianske združenie, ktoré sa zaoberá organizovaním letných aktivít aj pre deti zo sociálne 

sociálnej oblasti Denné centrum seniorov LIPA vykonávalo množstvo zaujímavých  
zdravotne postihnutých, ich 

zapojenie do verejného života, zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov v meste, 
meste, povzbudzovanie ich k aktivite, 

sebarealizácii, nadväzovaniu kontaktov, vytváranie pocitu spolupatričnosti.                                 
rgie, vodné a stočné, poštové a 

Pomoc zdravotne postihnutým realizujeme prostredníctvom právneho poradenstva 

č ľov, vypožičaných 
bolo 36 021 knižných titulov a celkový fond predstavuje 23 066 kníh. 

priebehu roka 2018 zrealizovalo 28 
spolupráci so zariadeniami, 

meste Nová Baňa, s Pohronským 
 

ník Novobanskí heligónkari (dve samostatné predstavenia, nasledujúce po 
ník Melekova divadelná Nová Baňa 
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– divadelné predstavenia pre deti Rozprávkové javisko a
predstavení: „Z ničoho ni
brokovnicou na manžela“ 
Stožkár, Stožok, „Kam z
Vinička a jej hostia“, Heligonica s
„A čo ja láska?“  
22 podujatí bez vstupného organizovaných mestom Nová Ba
Slávnostné vyhodnotenie AMFO 2017, beseda a
Pottera“, 2 verejné videoprojekcie v
samostatné divadelné predstavenia venované de
videoprojekcie v amfiteátri na Tajchu v
vystúpenie HS REAX, Banícky fak
na cestách“, 27. ročník Novobanský jar
pri príležitosti Mesiaca úcty k
vyhodnotenie 2018), Mikuláš s
MESTO, vianočné trhy a
Podujatia organizované v spolupráci s
Veľkonočné trhy „Vitaj Ve
divadelné predstavenie pre deti „Rozprávkové javisko“ a
predstavení, „Privítajme jar pomocou prírode“, „Prehliadka 
„DEFILÉ“, hudobné vystúpenie „Heligonica s
rodičom a mestu“, 9. ro
Tajchu je veselo, EKOTOPFILM 
tematikou, Zóna bez peň
Naša spolupráca a podpora  spo
a v mestskom rozhlase, výrobe a
a ďakovných listov, v zabezpe
výzdoby, poskytnutia priestorov na výro
ako aj  zabezpečenie hudobnej produkcie, animácií pre deti.
 
 

 
KULTÚRNE AKCIE 2018 

organizované mestom Nová Ba
a v spolupráci

Dátum Podujatie

10. 1. 
Slávnostné vyhodnotenie AMFO 

2017
 

27. 1. 
34. ročník Novobanskí 
heligónkari 

31. 1. 
Beseda a krst knihy 
„Atmosférický stroj Isaaca 
Pottera“ 

16. 2. 
Verejná videoprojekcia v
VATRA 

17. 3. 
RETRO Zimná folková Nová 
Baňa 

22 
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divadelné predstavenia pre deti Rozprávkové javisko a 5 samostatných divadelných 
čoho nič vražda“ – DS Šášovčan, Šášovské Podhradie, „S 

brokovnicou na manžela“ – DS Piteľovčan, Piteľová, „Detvianska nátrua“ 
Stožkár, Stožok, „Kam z konopí...?“ – DS Dom chvály, Nová Ba

jej hostia“, Heligonica s hosťom Igorom Moškom, divadelné predstavenie 

22 podujatí bez vstupného organizovaných mestom Nová Baňa:
Slávnostné vyhodnotenie AMFO 2017, beseda a krst knihy „Atmosférický stroj Isaaca 
Pottera“, 2 verejné videoprojekcie v kine VATRA, Stavanie mája, „Našim mamám“, 2 
samostatné divadelné predstavenia venované deťom pri príležitosti MDD, 3 verejné 

amfiteátri na Tajchu v rámci Kultúrneho leta 2018, „Vítanie leta“, 
vystúpenie HS REAX, Banícky fakľový sprievod a Anna bál, divadlo pre deti „Piráti 

čník Novobanský jarmok, koncert hudobného zoskupeia NB
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, 25. Ročník AMFO (výstava a
vyhodnotenie 2018), Mikuláš s Lolom a Piškótom, benefičný koncert MY A

čné trhy a novoročný ohňostroj. 
Podujatia organizované v spolupráci s mestom: 

né trhy „Vitaj Veľká noc“, 43. Ročník Melekova divadelná Nová Ba
divadelné predstavenie pre deti „Rozprávkové javisko“ a 5 samostatných divadelných 
predstavení, „Privítajme jar pomocou prírode“, „Prehliadka ľudového spevu a
„DEFILÉ“, hudobné vystúpenie „Heligonica s hosťom Igorom Moškom“, „Centráci 

tu“, 9. ročník Dodekova Nová Baňa, Záverečný koncert ZUŠ, Na 
Tajchu je veselo, EKOTOPFILM – JUNIOR festival filmov s
tematikou, Zóna bez peňazí, Deň materských škôl, vianočný koncert ZUŠ.

podpora  spočíva aj v propagácii podujatí na webovej stránke mesta 
mestskom rozhlase, výrobe a tlači plagátov, vstupeniek, diplomov, pozvánok 
akovných listov, v zabezpečení ozvučenia, vecných darov a 

výzdoby, poskytnutia priestorov na výročné schôdze, školské aka
čenie hudobnej produkcie, animácií pre deti. 

 
KULTÚRNE AKCIE 2018 

organizované mestom Nová Baňa 
v spolupráci 

  

Podujatie Mesto 
V 

spolupráci vstupným
Slávnostné vyhodnotenie AMFO 

2017 
1 x 

ník Novobanskí 
1 x 

krst knihy 
„Atmosférický stroj Isaaca 1 x 

Verejná videoprojekcia v kine 
1 x 

RETRO Zimná folková Nová 
1 x 

5 samostatných divadelných 
an, Šášovské Podhradie, „S 

ová, „Detvianska nátrua“ – DS 
DS Dom chvály, Nová Baňa, „20-ročná 

om Igorom Moškom, divadelné predstavenie 

ňa: 
knihy „Atmosférický stroj Isaaca 

kine VATRA, Stavanie mája, „Našim mamám“, 2 
om pri príležitosti MDD, 3 verejné 

a 2018, „Vítanie leta“, 
Anna bál, divadlo pre deti „Piráti 

ok, koncert hudobného zoskupeia NB-JAZZ 
ník AMFO (výstava a slávnostné 

čný koncert MY A NAŠE 

ník Melekova divadelná Nová Baňa – 
5 samostatných divadelných 
ľudového spevu a hudby“, 

om Igorom Moškom“, „Centráci 
čný koncert ZUŠ, Na 

JUNIOR festival filmov s enviromentálnou 
ný koncert ZUŠ. 

odujatí na webovej stránke mesta 
i plagátov, vstupeniek, diplomov, pozvánok 

 cien, občerstvenia, 
né schôdze, školské akadémie, na nácviky, 

  

So 
vstupným 

Bez 
vstupného 

x 1 

2 x 

x 1 

x 1 

1 x 
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23. 3. Veľkonočné trhy 

3. – 7. 4.. 
43. ročník Melekova divadelná 
Nová Baňa 

14. 4. Privítajme jar pomocou prírode

15. 4. 
Divadelné predstavenie DS Dom 
chvály 

27. 4. 20–ročná Vinička a
30. 4. Stavanie mája 

4. 5. 
Prehliadka ľudového spevu a 
hudby 

13. 5. „Našim mamám“
18. 5. 15. ročník DEFIlÉ

23. 5. 
Heligonica s hosť
Moškom 

25. 5. Centráci rodičom a mestu

1. 6. 
Divadelné predstavenie pri 
príležitosti MDD 

1.-31. 5. 9. ročník Dodekova Nová Ba

14. 6. 
Záverečný koncert Základnej 
umeleckej školy 

15. 6. 
Verejná videoprojekcia 
amfiteáter Tajch 

20. 6. Vítanie leta 

24. 6. 
Divadelné predstavenie DS Dom 
chvály 

8. 7. Na Tajchu je veselo
11. 7. Vystúpenie HS REAX

20. 7. 
Verejná videoprojekcia 
amfiteáter Tajch 

21. 7. 
Banícky fakľový sprievod a
bál 

17. 8.. 
Verejná videoprojekcia 
amfiteáter Tajch 

22. 8. 
Divadelné predstavenie „Piráti na 
cestách“ 

13. 9. 
EKOTOPFILM –
festival 

28.-29. 9. Novobanský jarmok
19. 10. Zóna bez peňazí 

23. 10. 
Koncert NB-JAZZ  k
úcty k starším 

6. 11. Deň materských škôl

16. 11. 
Verejná videoprojekcia v
VATRA 

26. 11. 
Divadelné predstavenie „A 
láska“ 

November AMFO – výstava fotografií
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čné trhy Vitaj Veľká noc x 1 
ník Melekova divadelná 

x 5 

Privítajme jar pomocou prírode 1 x 
Divadelné predstavenie DS Dom 

1 x 

čka a jej hostia 1 x 
1 x 

ľudového spevu a 
x 1 

„Našim mamám“ 1 x 
ník DEFIlÉ x 1 

hosťom Igorom 
x 1 

čom a mestu x 1 
Divadelné predstavenie pri 

 
1 x 

ník Dodekova Nová Baňa x 1 
ný koncert Základnej 

 
x 1 

Verejná videoprojekcia – 
 

1 x 

1 x 
Divadelné predstavenie DS Dom 

1 x 

Na Tajchu je veselo x 1 
Vystúpenie HS REAX 1 x 
Verejná videoprojekcia – 

 
1 x 

ľový sprievod a Anna 
1 x 

Verejná videoprojekcia – 
 

1 x 

Divadelné predstavenie „Piráti na 
1 x 

– JUNIOR 
x 1 

Novobanský jarmok 1 x 
 x 1 

JAZZ  k Mesiacu 
1 x 

 materských škôl x 1 
Verejná videoprojekcia v kine 

1 x 

Divadelné predstavenie „A čo ja 
1 x 

výstava fotografií 1 x 

x 1 

5 x 

x 1 

1 x 

1 x 
x 1 

x 1 

x 1 
x 1 

1 x 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

1 x 

x 1 
x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 
x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

1 x 

x 1 
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5.12. Mikuláš s Lolom a Piškótom

7. 12. 
Benefičný koncert My a
mesto – 8. ročník

14 .12. 
Čas vianočný, čas radostný 
vianočné trhy 

19. 12. Vianočný koncert ZUŠ
31.12. Silvestrovský ohň

 

� ŠPORT – oddelenie kultúry a informácií v
podujatí a 7 športových podujatí bolo organizovaných v spolupráci so zariadeniami, 
organizáciami, občianskymi združeniami v
Mesto bolo hlavným organizátorom 5 pod
športovcov, trénerov a
práce na bicykli, 7. roč
všetkých, 7. ročník Tajchová osmi
Mesto bolo spoluorganizátorom 7 podujatí:
prechodu Pohronským Inovcom, 13. ro
Tenisový turnaj o pohár primátora mesta, filmový festival Medzi nebom a
Štafetový polmaratón gymnazisto
florbalový turnaj. 
Mesto Nová Baňa v roku 2018 podporilo
tlače diplomov, plagátov, poskytnutím propaga
podujatí prostredníctvom mestského rozhl
plagátov 

 
ŠPORTOVÉ AKCIE 2018

Dátum 

10.2. 
48. ročník Zimného turistického prechodu 
Pohronským Inovcom

28. 2. 
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, 
trénerov a zaslúžilých
Nová Baňa za rok 2017

23. 5. 
13.ročník Florbalová liga o
mesta 

máj 5.ročník Do práce na bicykli
5. .6. 7. ročník Ľahkoatletický míting

18.-24.6. 15.ročník Týždeň športu pre všetkých
4.8. Tenisový turnaj o 
8.9. 7. ročník Tajchová osmi

8.9. 
Medzi nebom a zemou 
športových aktivít 

26.9. Štafetový polmaratón gymnazistov
9.12. Mikulášske plávanie na Tajchu

26. 12. 4. ročník Štefanský florbalový turnaj
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Lolom a Piškótom 1 x 
ný koncert My a naše 

čník 
1 x 

č čas radostný – 
1 x 

ný koncert ZUŠ x 1 
Silvestrovský ohňostroj 1 x 

oddelenie kultúry a informácií v priebehu roka zorganizovalo 5 športových 
7 športových podujatí bolo organizovaných v spolupráci so zariadeniami, 

čianskymi združeniami v meste Nová Baňa. 
Mesto bolo hlavným organizátorom 5 podujatí:  Vyhlásenie najúspešnejších 
športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta za rok 2017,  5. ro
práce na bicykli, 7. ročník Ľahkoatletický míting, 15. ročník Týžde

čník Tajchová osmička. 
spoluorganizátorom 7 podujatí: 48. ročník Zimného turistického 

prechodu Pohronským Inovcom, 13. ročník Školská florbalová liga o
pohár primátora mesta, filmový festival Medzi nebom a

Štafetový polmaratón gymnazistov, Mikulášske plávanie na Tajchu, Štefanský 

roku 2018 podporilo aj rôzne iné športové podujatia formou 
e diplomov, plagátov, poskytnutím propagačných materiálov a

podujatí prostredníctvom mestského rozhlasu, webovej stránky a

ŠPORTOVÉ AKCIE 2018 
Podujatie Mesto  

ník Zimného turistického prechodu 
Pohronským Inovcom 

x 

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, 
zaslúžilých funkcionárov mesta 
ňa za rok 2017 

1 

ník Florbalová liga o pohár primátora 
x 

ník Do práce na bicykli 1 
Ľahkoatletický míting 1 

ň športu pre všetkých 1 
 pohár primátora mesta x 

ník Tajchová osmička 1 
zemou – filmový festival 

 
x 

Štafetový polmaratón gymnazistov x 
Mikulášske plávanie na Tajchu x 

ník Štefanský florbalový turnaj x 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 
x 1 

priebehu roka zorganizovalo 5 športových 
7 športových podujatí bolo organizovaných v spolupráci so zariadeniami, 

Vyhlásenie najúspešnejších 
zaslúžilých funkcionárov mesta za rok 2017,  5. ročník Do 

čník Týždeň športu pre 

čník Zimného turistického 
ník Školská florbalová liga o pohár primátora, 

pohár primátora mesta, filmový festival Medzi nebom a zemou, 
v, Mikulášske plávanie na Tajchu, Štefanský 

aj rôzne iné športové podujatia formou 
ných materiálov a propagáciou 

asu, webovej stránky a umiestnením 

V spolupráci podpora 

1 x 

x x 

1 x 

x x 
x x 
x x 
1 x 
x x 

1 x 

1 x 
1 x 
1 x 
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1.11. Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v
Reštauračné zariadenia 
Reštaurácia v Uličke 
Reštaurácia u Návarku 
Pizzeria Della Piaza 
Pizzeria Riallto 
Reštaurácia Zlatý Bažant 
Radničná vináreň 
Kristína Bartošová Paulíková  
Lahôdky Lošonský 
Penzión Tajch 
Hotel Hron 
Banský Dvor 
Benč Ivan – Gastro 
BEST PRICE, s.r.o. 
Pizza - Kebab Nová Baňa 
Valachová Iveta - Schnitzelburger
 
Ubytovacie zariadenia   
Mesto Nová Baňa – ubytovacie 
Hájenka Bukovina 
Penzión Drozdovo 
Penzión Tajch 
Penzión pod Tajchom 
Chata Tajch Optima KDK 
Penzión No. 1 
Penzión Semmelrock 
Banský dvor 
Školiace stredisko Hrabiny 
Rekreačné zariadenie Branko Hrabiny
KORD Knauf 
Chata Kajlovka – Maras dolina
RZ Orlík ubytovňa Stará Huta
Chata u Zigov 
Ubytovanie v súkromí Zlatý Bažant
Ubytovanie v súkromí A.Kmeť
Ubytovanie rodinný dom Záhrb
Hotel Hron 
Chata Kašná Hôrka 
Penzión ul. Štúrova Ing. Štefan Truban
Turistická ubytovňa Mediform, s.r.o.
 
Najvýznamnejší priemysel:  
KNAUF INSULATION, s. r. o. 
CORTIZO SLOVAKIA, a. s. –
TRISTONE FLOWTECH SLOVAKIA, s. r. o.  
automobilový priemysel  
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Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste sú : 

 

Schnitzelburger 

ie zariadenie v súkromí  

né zariadenie Branko Hrabiny 

Maras dolina 
Stará Huta 

súkromí Zlatý Bažant 
súkromí A.Kmeťa 

Ubytovanie rodinný dom Záhrb 

Penzión ul. Štúrova Ing. Štefan Truban 
a Mediform, s.r.o. 

 
KNAUF INSULATION, s. r. o. – svetový výrobca izolácií 

– výrobca hliníkových systémov pre architektúru
TRISTONE FLOWTECH SLOVAKIA, s. r. o.  - výrobca plastových dielov pre 

 

výrobca hliníkových systémov pre architektúru 
výrobca plastových dielov pre 
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Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba:
SHR, Ing. Vladimír Boroš 
Poľan, spol. s.r.o. 
Farma Boroš , s.r.o. 
 
  Mesto si uvedomuje, že je potrebné udrža
prevádzky na jeho území a tým zabezpe
  Poloha mesta, jeho história a
turizmu. A preto je v záujme mesta zlepši
podporiť remeselníkov na vidieku, vznik agroturistických fariem, podpori
cestovného ruchu, predaj z dvora.
 
 
2. Rozpočet mesta za rok 201
 
 Rozpočet mesta na rok 201
13.12.2017 s celkovými príjmami vo výške 5
5 079 617 eur ako vyrovnaný
boli schválené na MsZ a 6 rozpoč
 

Bežný rozpočet 

Príjmy 
Daňové príjmy 
Nedaňové príjmy 
Granty a transfery 
Bežné príjmy bez školských 
zariadení  s právnou subjektivitou
Príjmy školské  zariadenia  s 
právnou subjektivitou 
Bežné príjmy spolu 
 
Výdavky 
Bežné výdavky mesto 
Bežné výdavky školstvo práv.sub.
Bežné výdavky spolu 
 
Výsledok bežného rozpočtu 
 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy 
Kapitálové granty a transfery 
Kapitálové príjmy spolu 
 

26 

EE SS TT OO   NN OO VV ÁÁ   BB AA ŇŇ AA   

ľnohospodárska výroba: 

Mesto si uvedomuje, že je potrebné udržať existujúce obchodné spolo
tým zabezpečiť zamestnanosť obyvateľstva mesta. 

mesta, jeho história a okolitá príroda sú zároveň predpokladom pre rozvoj 
záujme mesta zlepšiť kvalitu života na vidieku, udržať

 remeselníkov na vidieku, vznik agroturistických fariem, podporiť
dvora. 

et mesta za rok 2018 a jeho plnenie  

et mesta na rok 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 
celkovými príjmami vo výške 5 079 617 eur a s celkovými výdavkami 

o vyrovnaný. V priebehu roka bolo urobených 9 zmien rozpo
rozpočtových  opatrení v rámci kompetencií primátora mesta.

Schválený 
rozpočet 

9. zmena 
rozpočtu 

Skuto
k 31.12.201

   
3 137 066 3 248 548 

419 726 471 225 
739 467 867 819 

jektivitou 4 296 259 4 587 592 

207 142 257 512 
4 503 401 4 845 104 

  
  

2 293 218 2 536 350 
práv.sub. 2 192 601 2 288 777 

4 485 819 4 825 127 
  

17 582  19 977 
   

Schválený 
rozpočet 

9. zmena 
rozpočtu 

Skuto
k 31.12.2018

83 053 88 808 
10 000 10 000 
93 053 98 808 

  

 existujúce obchodné spoločnosti a 
ľstva mesta.  
ň predpokladom pre rozvoj 

 kvalitu života na vidieku, udržať osídlenie vidieka, 
 remeselníkov na vidieku, vznik agroturistických fariem, podporiť rozvoj vidieckeho 

č. 111/2017 zo dňa 
celkovými výdavkami 

zmien rozpočtu, z toho 3 
primátora mesta.  

Skutočnosť 
k 31.12.2018 % 

 
3 456 777 106,41 

445 565 94,55 
879 041 101,29 

4 781 383 104,22 

248 623 96,54 
5 030 006 103,82 

  
  

2 276 404 89,75 
2 232 061 97,52 
4 508 465 93,43 

  
521 541  

 
Skutočnosť 
k 31.12.2018 % 

47 400 53,37 
49 000 490,00 
96 400 97,56 
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Kapitálové výdavky mesto 
Kapitálové výdavky školstvo  PS
Kapitálové výdavky spolu 
Výsledok kapitálového rozpočtu
 
Výsledok hospodárenia 
 
 

Finančné operácie 

Finančné operácie príjmy 
Finančné operácie výdavky 
Výsledok finančných operácií 
Rozpočet celkom 

 
 
2.1.   Príjmy 

Bežné príjmy 

Daňové príjmy 
  
     Najvyššiu časť daňových príjmov 
samospráve. Mesto schválilo v
východiskových štatistických údajoch 
eur (viac o 186 864 eur). Z týchto prostriedkov v
111 277 eur, rozpočet bol upravený na  2
plná čiastka. Zostalo nerozdelených 75
293 eur, čo je o ďalších 111 929
z bežných príjmov rozpočtu.  
     Zostávajúca čiastka 594 484
podiel na daňových príjmoch,
podiel na daňových príjmoch 
to za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za ubytovanie,  
priestranstvo a  za umiestnenie jadrového zariaden
 

Nedaňové príjmy 
 
Najväčšie príjmy sú z 

výške 93 829 eur, z prenájmu
pozemkov 80 707 eur (pokles oproti minulému roku o
40 177 eur, odvod z výťažkov z
príjmy z refundácií služieb 1
vstupného z kultúrnych akcií 9
príjmy z náhrad z poistného plnenia 6 641 eur, príjmy z
6 100 eur, (pokles o 21 900 eur)
knižnici, za refundácie GP a ZP, DSO
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440 640 933 799 
PS 10 550 10 550 

451 190 944 349 
Výsledok kapitálového rozpočtu - 358 137            -  845 541       

  
   - 340 555      - 825 564 

  
  

Schválený 
rozpočet 

9. zmena 
rozpočtu 

Skuto
k 31.12.2018

483 163 968 172 
142 608 142 608  
340 555 825 564 

0             0 

ňových príjmov -  82,80 % predstavuje výnos dane z 
samospráve. Mesto schválilo v rozpočte výnos dane vo výške 2 563 500
východiskových štatistických údajoch zverejnených MF SR pre Novú Baň

týchto prostriedkov v priebehu roka bolo zapracované na použitie 
upravený na  2 674 777 eur, teda nebola zapracovaná na použitie 

rozdelených 75 587 eur.  V skutočnosti bol výnos dane vo výške 2
111 929 eur viac. Výnos dane z príjmov predstavuje 

 
594 484 eur predstavuje:  336 542 eur  daň z nehnuteľ

   204 137 eur tvorí poplatok za komunálne odpady
ových príjmoch a 53 805 eur predstavuje 1,55 %, čo sú ostatné da

a nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za ubytovanie,  
za umiestnenie jadrového zariadenia.     

 nájomného z MsBP na úhradu úrokov a úveru na bytovky  vo 
prenájmu budov, priestorov a objektov 92 115 

707 eur (pokles oproti minulému roku o 59 214 eur), príjmy z
ťažkov z lotérií 28 135 eur, správne poplatky ostatné 

ácií služieb 13 611 eur, príjmy z opatrovateľskej služby 10
kultúrnych akcií 9 623 eur, pokuty 8 820 eur, preddavky na teplo 8 086 eur, 

poistného plnenia 6 641 eur, príjmy z prenájmu počas osláv a
900 eur). Zvyšných 26 322 eur sú príjmy za registráciu 

ZP, DSO, odpadové vody Tajch, za znečisťovanie ovzdušia, za 

360 458 38,60 
6 550 62,08 

367 008 35,68 
      -  270 608  

  
250 933  

  
  

Skutočnosť 
k 31.12.2018 % 

435 115 44,94 
143 897 100,90 
291 218  
542 151  

 príjmov poukázaný 
563 500 eur. Vo 

zverejnených MF SR pre Novú Baňu bolo 2 750 364 
o zapracované na použitie  

777 eur, teda nebola zapracovaná na použitie 
nosti bol výnos dane vo výške 2 862 

príjmov predstavuje 55,83 %  

nehnuteľností, t.j. 9,73 % 
tvorí poplatok za komunálne odpady, t.j.  5,90 % 

ostatné daňové príjmy a 
a nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za ubytovanie,  za verejné 

úveru na bytovky  vo 
115 eur, z prenajatých 

príjmy z odvodu TS       
správne poplatky ostatné 20 930 eur, 

skej služby 10 469 eur, zo 
preddavky na teplo 8 086 eur,  

čas osláv a jarmoku 
za registráciu čitateľov v 
č ťovanie ovzdušia, za 
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prekládku odpadu, vratky, preplatky za EE, teplo, plyn,
propagácie a iné menšie príjmy.  
 

Granty a transfery  
 
Dary sú vo výške 14 42

Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy sú vo výške 
podiel je transfer pre Základnú školu Jána 
transferov na prenesené kompetencie 
na Doplnenie knižničného fondu bol vo výške 3 500 eur a
projektu Praxou k zamestnaniu a
Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie pre deti v
VÚC 800 eur na Týždeň športu a
Na základe podaného a schváleného projektu mesto obdržalo transfer 
Slovenskou agentúrou životného prostredia vo výške 81
z celkových oprávnených výdavkov na zakúpenie 905 ks kompostérov.
 
Bežné transfery podľa poskytovate
 
Transfery na prenesené kompetencie
Transfer zo ŠR na matriku 
Transfer zo ŠR na miestne komunikácie
Transfer zo ŠR na životné prostredie
Transfer zo ŠR na pobyt občanov
Transfer zo ŠR na register adries obyvate
Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie ZŠ
Transfer zo ŠR na stavebný úrad
Transfer zo ŠR na voľby do NR SR
Transfery na prenesené kompetencie spolu:

 
Transfer zo ŠR na deti zo soc. znevýhodneného  
prostredia 
Transfer zo ŠR na stravu detí v
Transfer zo ŠR na školské pomôcky
Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy
Transfer zo ŠR na dopravné žiakom
Transfer zo ŠR na odchodné ZŠ
Transfer zo ŠR na výchovu a
Transfer zo ŠR na učebnice pre ZŠ
Transfer zo ŠR na lyžiarsky výcvik
Transfer zo ŠR na školu v prírode
Transfer zo ŠR na asistenta uč
Transfer zo ŠR na vojnové hroby
Transfer zo ŠR na rodinné prídavky
Transfery zo ŠR okrem transferov na 
kompetencie: 
 
Transfer z MK SR na Doplnenie knižni
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, vratky, preplatky za EE, teplo, plyn, refundácie energií, 
iné menšie príjmy.   

20 eur a transfery vo výške 864 621 eur. 
na prenesený výkon štátnej správy sú vo výške 713 849 eur

podiel je transfer pre Základnú školu Jána Zemana vo výške 683 010 eur 
transferov na prenesené kompetencie sú vo výške 58 330 eur. Transfer z Ministerstva kultúry 

čného fondu bol vo výške 3 500 eur a transfer z ÚPSVaR na ukon
zamestnaniu a Reštart boli vo výške 524 eur. 

Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie pre deti v CVČ je 2 918 eur, 
ň športu a transfer od DHZ vo výške 3 000 eur. 

schváleného projektu mesto obdržalo transfer z MŽP v
Slovenskou agentúrou životného prostredia vo výške 81 700 eur, čo predstavuje 95 % 

celkových oprávnených výdavkov na zakúpenie 905 ks kompostérov. 

ľa poskytovateľov: 

Transfery na prenesené kompetencie Rozpočet Uprav
10 524 11

Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 323 
Transfer zo ŠR na životné prostredie 704 

čanov a REGOB 2 468 2 4
adries obyvateľov 2 685 3 690

Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie ZŠ 664 759 679 801
Transfer zo ŠR na stavebný úrad 6 956 8 231

ľby do NR SR 5 000 5 000
Transfery na prenesené kompetencie spolu: 693 419 712 003

Transfer zo ŠR na deti zo soc. znevýhodneného  520 2 250

Transfer zo ŠR na stravu detí v hmotnej núdzi 2 100 2 10
Transfer zo ŠR na školské pomôcky 500 
Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 6 716 7 
Transfer zo ŠR na dopravné žiakom 1 068 
Transfer zo ŠR na odchodné ZŠ 0 3 
Transfer zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 11 532 12 748

čebnice pre ZŠ 149 
Transfer zo ŠR na lyžiarsky výcvik 6 750 5 250
Transfer zo ŠR na školu v prírode 5 900 3 771

asistenta učiteľa 0 19 612
Transfer zo ŠR na vojnové hroby 137 
Transfer zo ŠR na rodinné prídavky 0 
Transfery zo ŠR okrem transferov na prenesené  

35 372 58 224
 

MK SR na Doplnenie knižničného fondu 4 500 3

refundácie energií, príjmy z 

eur, z čoho najväčší 
010 eur a transfery okrem 

Ministerstva kultúry 
ÚPSVaR na ukončenie 

 transfer z rozpočtu 

z MŽP v zastúpení 
čo predstavuje 95 % 

Upravený Skutočnosť 
1 806 11 806 

320 320 
708 708 

2 447 2 447 
3 690 3 690 

679 801 683 010 
8 231 8 231 
5 000 3 637 

712 003 713 849 

2 250 2 250 

2 100 1 852 
500 432 

7 680 7 680 
709 709 

3 311 3 311 
12 748 12 748 

156 155 
5 250 5 250 
3 771 3 771 

19 612 19 611 
137 152 

0 409 
 

58 224 
 

58 330 
  

3 500 3 500 
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Transfer z MK SR na Ochranu knižni
Transfery z MK SR spolu: 
 
Transfer z ÚPSVaR Praxou k 
Transfer z ÚPSVaR Reštart
Transfer z NÚP spolu: 
 
Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie 
 
Transfer z BBSK na Týždeň
 
Transfer z DHZ SR 
 
Transfer z Kohézneho fondu na kompostéry
Transfer z Kohézneho fondu spolufin. ŠR
Transfer na kompostéry spolu:
 
Bežné transfery spolu: 

 
 
Bežné príjmy školských zariadení 
 
     Príjmy školských zariadení s
zariadenia a to ZŠ, ZUŠ, CVČ
tábory, ale aj za režijné a stravné 
a vratiek, ale aj z projektov.   
 
Bežné príjmy celkom predstavujú 
 
 
 
Kapitálové príjmy 
      Kapitálové príjmy v roku 201
budov, pozemkov, z práva na odstrel
dosiahnuté boli vo výške 96 400
bytov, vo výške 26 178 eur 
a 5 754 eur kapitálová vratka z
       
          Mesto  obdržalo plánovaný
ihrisko vo výške 10 000 eur (zmluva so Slovenským futbalovým zväzom bola podpísaná 
v roku 2017). Ďalej mesto získalo dva transfery a
Modernizáciu hasičskej zbro
Štúrova. 
 
Príjmy bežné a kapitálové predstavujú spolu 
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MK SR na Ochranu knižničného fondu 2 000 
 6 500 3

 
SVaR Praxou k zamestnaniu 1 176 1 176

ÚPSVaR Reštart 0 
1 176 1 176

 
Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie  0 2 

 
BBSK na Týždeň športu 0 

 
3 000 3

 
Transfer z Kohézneho fondu na kompostéry 0 8 608
Transfer z Kohézneho fondu spolufin. ŠR 0 73 170
Transfer na kompostéry spolu: 0 81

 
739 467 863 399

Bežné príjmy školských zariadení  

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou sú vo výške 248 623
to ZŠ, ZUŠ, CVČ a MŠ. Ide o príjmy najmä za školné a zápisné, jarné a

stravné náklady v jedálňach, za prenájom priestorov
 

Bežné príjmy celkom predstavujú 5 030 006 eur. 

roku 2018 boli rozpočtované vo výške 93 053
práva na odstrel a z kapitálového transferu na ihrisko

96 400 eur, z toho 47 400 eur vlastné príjmy a to
 z predaja pozemkov, vo výške 3 603 eur 
z Technických služieb mesta. Príjmy z budov neboli žiadne.

plánovaný  kapitálový transfer na zavlažovací systém na tréningové 
zmluva so Slovenským futbalovým zväzom bola podpísaná 

alej mesto získalo dva transfery a to 30 000 eur z Ministerstva vnútra SR 
ojnice a 9 000 eur z Úradu vlády SR na detské ihrisko MŠ 

kapitálové predstavujú spolu 5 126 406 eur.  

0 0 
3 500 3 500 

  
1 176 454 

0 70 
1 176 524 

  
2 918 2 918 

  
800 800 

  
3 000 3 000 

  
8 608 8 600 

73 170 73 100 
1 778 81 700 

  
863 399 864 621 

248 623 eur. Sú za 4 
zápisné, jarné a letné 

priestorov a z dobropisov 

93 053 eur z predaja 
kapitálového transferu na ihrisko. Skutočne 

vlastné príjmy a to 11 865 z predaja 
 z práva na odstrel 

budov neboli žiadne. 

kapitálový transfer na zavlažovací systém na tréningové 
zmluva so Slovenským futbalovým zväzom bola podpísaná ešte 

Ministerstva vnútra SR na 
detské ihrisko MŠ 
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2.2.   Výdavky 

Bežné výdavky podľa programov  

 
Číslo Názov 
progr. programu 
1. Výdavky verejnej správy

2. 
Poskytovanie služieb 
zákazníkom 

3. Verejný poriadok a bezpe
4. Propagácia a prezentácia mesta
5. Cestná doprava 
6. Zlepšenie odpadového hospod.
7. Správa prenajímaného majetku
8. Prostredie pre život 
9. Šport 
10. Kultúra 
11. Vzdelávanie 
12. Sociálna pomoc a soc.služby
  Spolu: 
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a programov   

Pôvodný  9. zmena skutoč
rozpočet rozpočtu k 31.12.2018

Výdavky verejnej správy 579 293 585 203 513 708

19 862 20 702 
bezpečnosť 128 714 131 046 129 308

Propagácia a prezentácia mesta 21 226 23 363 
417 465 493 610 404 331

Zlepšenie odpadového hospod. 229 050 322 816 326 336
Správa prenajímaného majetku 65 730 66 168 

377 309 400 525 347 570
85 651 95 276 

200 642 220 124 222 657
2 220 380 2 323 227 2 266 428

Sociálna pomoc a soc.služby 140 497 143 067 120 101
4 485 819 4 825 127 4 508 465

skutočnosť 
k 31.12.2018 

513 708 

18 761 
129 308 
21 775 

404 331 
326 336 
45 475 

347 570 
92 015 

222 657 
2 266 428 

120 101 
4 508 465 
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Z výdavkov najvyšší podiel predstavujú výdavky na školstvo 
50,27 % z bežných výdavkov. Z
zariadení 248 623 eur, zdroje mesta sú vo výške 
záujmové vzdelávanie v CVČ.

Podiel výdavkov vo výške 
príspevkovej organizácii – Technické služby mesta vo výške 
na údržbu mestského rozhlasu, v Programe 5 Cestná dop
MK a ostatné výdavky na dopravu, v programe 6 
čistiacu techniku, v Programe 8 
verejné WC, Tajch a pohrebníctvo a
a športoviská ale aj 10 Kultúra 
 

50%

Bežné výdavky

Výdavky verejnej správy

Verejný poriadok a bezpečnosť

Cestná doprava

Správa prenajímaného majetku

Šport

Vzdelávanie
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výdavkov najvyšší podiel predstavujú výdavky na školstvo 2 266 428
bežných výdavkov. Z toho podiel štátu je 733 559 eur, vlastné zdroje školských 

zdroje mesta sú vo výške 1 281 328 eur a 2 918
Č.  

Podiel výdavkov vo výške 19,42 % z bežného rozpočtu mesta tvorí príspevok 
Technické služby mesta vo výške 875 526 eur a

na údržbu mestského rozhlasu, v Programe 5 Cestná doprava -  na údržbu MK,
ostatné výdavky na dopravu, v programe 6 – na nakladanie s komunálnymi 

, v Programe 8 – na spoločnú správu TS, verejnú zeleň, verejné osvetlenie, 
pohrebníctvo a v Programe 9 – na správu štadióna

ale aj 10 Kultúra – Novobanský jarmok.  

11%
0%

3%
1%

9%

7%

1%

8%

2%
5%

3%

Bežné výdavky

Výdavky verejnej správy Poskytovanie služieb zákazníkom

Verejný poriadok a bezpečnosť Propagácia a prezentácia mesta

Zlepšenie odpadového hospod.

Správa prenajímaného majetku Prostredie pre život

Kultúra

Sociálna pomoc a soc.služby

 

266 428 eur, čo je 
eur, vlastné zdroje školských 

918 eur od obcí na 

čtu mesta tvorí príspevok 
eur a to v Programe 2 – 

na údržbu MK, zimnú údržbu 
komunálnymi odpadmi, 
ň, verejné osvetlenie, 

na správu štadióna a ihriská  
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Výdavky na správu mesta vrátane stavebného úradu, 
VPP, geometrických plánov, finan
výške 513 708 eur, čo je 11,39
zo zdrojov štátu.  

 
Výdavky na mestskú políciu sú 
Výdavky na dopravu okrem TS sú vo výške 
Výdavky na odpadové hospodárstvo okrem TS sú 
však čiastka 81 700 eur z
Výdavky na správu prenajímaného majetku sú 
Výdavky na šport sú vo výške 
Výdavky na kultúru sú vo výške 
Výdavky na sociálnu pomoc a
 
Zvyšných 0,86  % tvoria výdavky na matriku, SOZA, 

život a na propagáciu. 
 Z rozpočtu mesta boli posky
eur na konkrétne účely. Z toho dotácie na šport 
14 400 eur, na sociálne účely 800
 
TRANSFERY – DOTÁCIE KULTÚRA
 

Rodičovské združenie pri 
Základnej umeleckej škole 

OZ Novobanský banícky 
spolok 

 
OZ Tajch 
 

Háj, občianske združenie 

 
 
OZ rady rodičov Združenej 
strednej školy 

Spoločenstvo rodičov pri 
Základnej škole sv. Alžbety                    
 

Materské centrum Gašparko 
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Výdavky na správu mesta vrátane stavebného úradu, zamestnanosti, 
geometrických plánov, finančnej oblasti, úrokov, členských príspevkov 

11,39 %. Výdavky sú kryté nielen z vlastných zdrojov mesta, ale aj 

Výdavky na mestskú políciu sú 116 202 eur, čo je 2,57 %.   
Výdavky na dopravu okrem TS sú vo výške 44 925 eur, čo je 0,99 %.
Výdavky na odpadové hospodárstvo okrem TS sú 174 552 eur, čo je 

700 eur z Kohézneho fondu na zakúpenie kompostérov.
Výdavky na správu prenajímaného majetku sú 45 475 eur, čo je  1,00
Výdavky na šport sú vo výške 92 015 eur, čo je 2,04 %.   
Výdavky na kultúru sú vo výške 222 657 eur, čo je 4,93 %. 
Výdavky na sociálnu pomoc a sociálne služby sú vo výške 120 101  

% tvoria výdavky na matriku, SOZA, veterinu, PO, CO, 

tu mesta boli poskytnuté dotácie v súlade s VZN č. 7/2011 vo výške 
toho dotácie na šport – vo výške 48 713 eur, na kultúru vo výške 

800 eur a na rodinu a deti 200 eur. 

DOTÁCIE KULTÚRA  

 
450 eur 

 

na úhradu nákladov na zabezpe
a vecných cien na podujatia:  Klavírna sú
prehliadka, Akordeónová súť
a Prehliadka ľudového spevu 

 
1 250 eur 

na úhradu nákladov na prepravné 
na stretnutia baníckych spolkov, zhotovenie 
propagačných materiálov a
spolku, cestovné pre lektora na odborné 
konzultácie ohľadne tvorby 
chodníka 

 
1 650 eur 

na úhrada nákladov na ozvu
kapely na podujatia: 2. ročník Folklórny festival a 
7. ročník  rockových koncertov Rocková noc

2 000 eur na úhradu nákladov na umelecké 
príprava, choreografia + hudobná úprava

ov Združenej 
 
 

200 eur 

na úhradu nákladov spojených s výrobou 
plagátov, propagačných materiálov, prezentov, 
výzdobou prezentačného stánku a cestovného na 
podujatie 
„26.ročník Mladý tvorca Nitra“ v d
27.4.2018 

                    300 eur 

na úhradu nákladov na nákup propaga
materiálu, občerstvenia úč
a nealko) a cien pre víťazov 
kategóriách v speváckej súť
kolo v speve kresťanskej a ľudovej piesne“

 na úhradu nákladov na zabezpe

zamestnanosti, poslancov, 
lenských príspevkov a volieb sú vo 

vlastných zdrojov mesta, ale aj 

%. 
čo je 3,87 %.V tom je  

Kohézneho fondu na zakúpenie kompostérov. 
00 %. 

  eur, čo je 2,66 %.  

veterinu, PO, CO, prostredie pre 

/2011 vo výške 64 113 
na kultúru vo výške     

úhradu nákladov na zabezpečenie diplomov 
vecných cien na podujatia:  Klavírna súťažná 

prehliadka, Akordeónová súťažná prehliadka 
udového spevu a hudby. 

úhradu nákladov na prepravné členov spolku 
na stretnutia baníckych spolkov, zhotovenie 

ných materiálov a prenosnej vlajky 
spolku, cestovné pre lektora na odborné 

adne tvorby Náučného banského 

hrada nákladov na ozvučenie a hudobné 
čník Folklórny festival a 

ník  rockových koncertov Rocková noc 
na úhradu nákladov na umelecké dielo /tanečná 
príprava, choreografia + hudobná úprava 

úhradu nákladov spojených s výrobou 
čných materiálov, prezentov, 
čného stánku a cestovného na 

ník Mladý tvorca Nitra“ v dňoch 25.-

úhradu nákladov na nákup propagačného 
erstvenia účastníkov (sladkosti 

cien pre víťazov v jednotlivých 
kategóriách v speváckej súťaži „Celodiecézne 

ľudovej piesne“ 
úhradu nákladov na zabezpečenie divadelných 
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Cantus Monte Regis,  
občianske združenie 

SPOLU ZA KULTÚRU:               14 400 eur
 
 
TRANSFERY – DOTÁCIE ŠPORT

 
Slovenská rada 
rodičovských združení – 
Rodičovské združenie pri 
Materskej škole 

Stolnotenisový klub  
Nová Baňa 

3 600 eur

Združenie športových 
rybárov Nová Baňa 

OZ Priatelia deťom 
pri Ústave sociálnej 
starostlivosti 

Občianske združenie pri 
CVČ – Centráčik 

1 350 eur

Tanečno-športový klub 
TIFFANY Nová Baňa 

 4 900 eur
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1 650 eur a kultúrnych predstavení počas roka 2018, nákup 
hračiek, didaktického a výtvarného materiálu, 
nákup vzdelávacích pomôcok pre deti, nákup 
občerstvenia (nealko a sladkosti

6 900 eur 

na úhradu nákladov spojených s
speváckeho zboru na  4. Medzinárodnom festivale 
zborov a orchestrov v Budapešti, konkrétne na 
prepravu a ubytovanie, ď
prepravných nákladov spojených s
na festivaloch, súťažiach, benefi
a pod. v rámci Slovenska 

SPOLU ZA KULTÚRU:               14 400 eur 

DOTÁCIE ŠPORT 

250 eur 
na úhradu nákladov na prepravu detí autobusom z
Nábrežná do strediska Banský dvor a
(nealko a sladkosti) na podujatie Olympiáda detí MŠ

3 600 eur 

na financovanie výdavkov spojených
s výchovou talentovanej mládeže: úhrada štartovného 
a cestovného na dlhodobé súťaže (jednotlivci 
a družstvá), Majstrovstvá SR a Slovenský pohár, 
úhrada energií, vody, trénera mláde
športového materiálu 

500 eur 
na úhradu nákladov spojených s 
nákupom nástrah a návnad 

700 eur 

na úhradu nákladov na zabezpečenie 
cien, diplomov, športového obleč
náradia, loptičiek na bocciu, obč
a nealko) na aktivity - Špeciálna hrabinská olympiáda, 
BOCCIA, príprava na lyžovanie vozi
doline 

1 350 eur 

na úhradu nákladov na podujatia: Malý záchranár 
sladké odmeny, pitný režim, medaily, ceny, 
diplomy, tričká pre deti a organizač
viacboj rodín – sladké odmeny, pitný režim, vecné 
ceny, Spoznávame krásy Slovenska 
preprava 

4 900 eur 

na úhradu nákladov  na licenčné a
sústredenie, látky, materiál na zdobenie kostýmov, 
odmeny trénerom mládeže, prenájmy športovísk, 
prehrávač, reproduktory, medaily, diplomy, tane
oblečenie a topánky, zákazkové šitie

kultúrnych predstavení počas roka 2018, nákup 
výtvarného materiálu, 

nákup vzdelávacích pomôcok pre deti, nákup 
sladkosti 

nákladov spojených s účasťou 
speváckeho zboru na  4. Medzinárodnom festivale 

Budapešti, konkrétne na 
ďalej na úhradu 

prepravných nákladov spojených s účasťou zboru 
ažiach, benefičných koncertoch 

nákladov na prepravu detí autobusom z MŠ 
Nábrežná do strediska Banský dvor a občerstvenie 

sladkosti) na podujatie Olympiáda detí MŠ 

na financovanie výdavkov spojených 
s výchovou talentovanej mládeže: úhrada štartovného 

ťaže (jednotlivci 
Slovenský pohár, 

úhrada energií, vody, trénera mládeže a nákup 

 úhradou štartovného, 

čenie medailí, vecných 
cien, diplomov, športového oblečenia a športového 

iek na bocciu, občerstvenie (sladkosti 
Špeciálna hrabinská olympiáda, 

BOCCIA, príprava na lyžovanie vozičkárov v Jasenskej 

úhradu nákladov na podujatia: Malý záchranár – 
sladké odmeny, pitný režim, medaily, ceny, 

organizačný tím, Novobanský 
sladké odmeny, pitný režim, vecné 

enska – autobusová 

čné a členské poplatky, 
sústredenie, látky, materiál na zdobenie kostýmov, 
odmeny trénerom mládeže, prenájmy športovísk, 

medaily, diplomy, tanečné 
enie a topánky, zákazkové šitie 
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Mestský futbalový klub, 
o.z. Nová Baňa 

Telovýchovná jednota 
Slovan Nová Baňa 

1 000 eur

Hokejový klub Nová Baňa 1 000 eur

MIŠImoto – Miroslav 
Šipikal 

1 300 eur

Športový klub POOLO, OZ 

SKI TEAM Nová Baňa 2 850 eur

RZ pri Gymnáziu Františka 
Švantnera Nová Baňa 

DHZ – občianske združenie 

ŠK KARATE Nová Baňa 8 000 eur
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20 000 
eur 

na zabezpečenie mládežníckeho futbalu, konkrétne na 
prepravu, činnosť licenčných trénerov mládežníckych 
družstiev, športový materiál a výstroj
športovísk, úhradu ISSF faktúr a úhradu nákladov na 
novú registráciu hráčov 

1 000 eur 
na čiastočnú úhrada nákladov spojených s
v súťažiach  (cestovné, členské, vstupný poplatok), 
nákup športového vybavenia 

1 000 eur 
na úhradu nákladov spojených s dopravou autobusom a 
prenájmom ľadovej plochy na zimnom štadióne 
v Leviciach pre deti MŠ a ZŠ 

1 300 eur 

na náklady spojené s účasťou motocyklového 
Adama Šipikala v seriáli  Medzinárodných 
majstrovstiev SR Enduro a Countrycross,  Pitbike 
Moravia Cup v ČR, Majstrovstvá Ma
a v seriáli Offroad maratónov v SR a
štartovné, náhradné diely, PHM do motocykla a

950 eur 

na úhradu nákladov nasledovne: Basketbal a
nákup športového vybavenia, úhrada prenájmu 
telocvične za študentov do 18 r., Predviano
v basketbale - nákup cien a obč
a sladkosti), úhrada prenájmu telocvi
Vianočný turnaj vo volejbale 
a občerstvenia (nealko a sladkosti) a
počas turnaja, Mestská tenisová liga
občerstvenie (nealko a sladkosti) na závere
a grafické spracovanie diplomov, nákup športového 
materiálu (lopty), Tenisový turnaj o
občerstvenie (nealko a sladkosti) 

2 850 eur 

na  náklady spojené so zabezpeč

jednotiek, s lyžiarskymi pretekmi a
pretekov Oblastná lyžiarska liga 
autobusom, štartovné, skipasy, prenájom športovísk, 
vecné ceny, medaile, občerstvenie (nealko a
doplnenie výstroje a tréningových pomôcok

150 eur 

dotáciu na úhradu nákladov spojených s
Gymnázia Fr. Švantnera  na športových sú
(cestovné) a organizáciou športových sú
ceny, propagačný materiál) 

500 eur 
na úhradu nákladov spojených so zabezpe
výstroje pre mladé družstvo Plameň

8 000 eur 

na úhradu nákladov na materiálno
zabezpečenie činnosti klubu, štartovné, cestovné, 
ubytovanie, sústredenia, športové oble
s označením mesta, odmeny a
mládeže 

enie mládežníckeho futbalu, konkrétne na 
ných trénerov mládežníckych 

výstroj, prenájmy 
úhradu nákladov na 

nú úhrada nákladov spojených s účasťou 
členské, vstupný poplatok), 

nákladov spojených s dopravou autobusom a 
adovej plochy na zimnom štadióne 

č ťou motocyklového jazdca 
Adama Šipikala v seriáli  Medzinárodných 

Countrycross,  Pitbike 
R, Majstrovstvá Maďarska Pitbike 

SR a ČR, konkrétne na 
štartovné, náhradné diely, PHM do motocykla a výstroj 

nákladov nasledovne: Basketbal a volejbal - 
nákup športového vybavenia, úhrada prenájmu 

ne za študentov do 18 r., Predvianočný turnaj 
občerstvenia (nealko 

enájmu telocvične počas turnaja, 
ný turnaj vo volejbale - nákup cien 

sladkosti) a úhradu telocvične 
as turnaja, Mestská tenisová liga- nákup trofejí, 

sladkosti) na záverečný turnaj 
anie diplomov, nákup športového 

materiálu (lopty), Tenisový turnaj o pohár primátora - 

na  náklady spojené so zabezpečením tréningových 
lyžiarskymi pretekmi a organizovaním 

ov Oblastná lyžiarska liga – prepravné 
autobusom, štartovné, skipasy, prenájom športovísk, 

čerstvenie (nealko a sladkosti), 
tréningových pomôcok 

nákladov spojených s účasťou žiakov 
Gymnázia Fr. Švantnera  na športových súťažiach 
(cestovné) a organizáciou športových súťaží (vecné 

nákladov spojených so zabezpečením 
výstroje pre mladé družstvo Plameň 

úhradu nákladov na materiálno-technické 
innosti klubu, štartovné, cestovné, 

ubytovanie, sústredenia, športové oblečenie 
ením mesta, odmeny a náhrady trénerov 
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Tenisový klub – TAJCH 
Nová Baňa 

1 500 eur

Lucia Ivínová - JŠ BERI, 
s.r.o. 

TJCX s.r.o. 

SPOLU ZA ŠPORT:                  49
 
Transfery - Dotácie  neboli vyč
že poberateľ nepoužil celú sumu poskytnutej dotácie, príp. táto bola použitá v
s uzatvorenou dohodou. Tieto finan
poskytovateľa dotácie. 
 

• Slovenská rada rodič
škole: 

 z poskytnutnej dotácie bola vrátená 
• RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Nová Ba

z poskytnutnej dotácie bola vrátená 
• DHZ – občianske združenie:

z poskytnutnej dotácie bola vrátená 
• Športový klub POOLO, OZ:

z poskytnutnej dotácie bola vrátená 
 
 
 
Kapitálové výdavky podľa programov
 

Kapitálový rozpočet 

Číslo Názov 
progr. programu 
1. Výdavky verejnej správy

2. 
Poskytovanie služieb 
zákazníkom 

3. Verejný poriadok a bezpe
4. Propagácia a prezentácia mesta
5. Cestná doprava 
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1 500 eur 

na úhradu nákladov spojených s
tenisových turnajov, tenisovej olympiády pre deti 
družstvo detí do 10 r. a družstvo ml. žiakov (nealko 
a sladkosti, vecné ceny, medaily, technické  
zabezpečenie, cestovné), na zabezpe
pomôcok, úhradu registračných a č
úhradu školenia trénerov 1. kvalifika
prenájom telocvične/ tenisovej haly po

250 eur 

na zabezpečenie cien, prenájmu materiálu a úhrada 
rozhodcov na organizovaných podujatiach (májové, 
júnové a septembrové preteky, sústredenie a
základného výcviku JŠ BERI) 

750 eur 

na úhradu nákladov na vecné ceny pre pretekárov, 
materiál na označenie tratí, zabezpe
starostlivosti pre pretekárov, propaga
podujatí: MTB XCO - Slovenský pohár XCO, 
Európsky pohár XCO 

SPOLU ZA ŠPORT:                  49 550 eur 

Dotácie  neboli vyčerpané v celkovej rozpočtovanej výške 49 550 eur z
 nepoužil celú sumu poskytnutej dotácie, príp. táto bola použitá v

uzatvorenou dohodou. Tieto finančné prostriedky  boli  poukázané spä

rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej 

poskytnutnej dotácie bola vrátená časť dotácie v sume 175 eur; 
RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Nová Baňa: 

poskytnutnej dotácie bola vrátená časť dotácie v sume 113 eur; 
ske združenie: 

poskytnutnej dotácie bola vrátená časť dotácie v sume 53 eur; 
Športový klub POOLO, OZ:  

poskytnutnej dotácie bola vrátená časť dotácie v sume 496 eur. 

ľa programov 

Pôvodný  9. zmena skutoč
rozpočet rozpočtu k 31.12.2018

Výdavky verejnej správy 80 000 89 916 

5 000 5 000 
Verejný poriadok a bezpečnosť       
Propagácia a prezentácia mesta       

243 300 387 032 

nákladov spojených s organizáciou 
tenisových turnajov, tenisovej olympiády pre deti - 

družstvo ml. žiakov (nealko 
sladkosti, vecné ceny, medaily, technické  

enie, cestovné), na zabezpečenie tenisových 
čných a členských poplatkov, 

úhradu školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa a 
ne/ tenisovej haly počas zimy 

enie cien, prenájmu materiálu a úhrada 
rozhodcov na organizovaných podujatiach (májové, 

septembrové preteky, sústredenie a skúšky 

úhradu nákladov na vecné ceny pre pretekárov, 
enie tratí, zabezpečenie zdravotnej 

starostlivosti pre pretekárov, propagačné materiály 
Slovenský pohár XCO, 

tovanej výške 49 550 eur z dôvodov, 
 nepoužil celú sumu poskytnutej dotácie, príp. táto bola použitá v rozpore 

né prostriedky  boli  poukázané späť na účet 

ovské združenie pri Materskej 

skutočnosť 
k 31.12.2018 

89 915 

0 

33 841 
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6. Zlepšenie odpadového hospod.
7. Správa prenajímaného majetku
8. Prostredie pre život 
9. Šport 
10. Kultúra 
11. Vzdelávanie 
12. Sociálna pomoc a soc.služby
  Spolu: 

 
 
 
 

    
 
V rámci investícií bolo prestavané 
a 10 000 eur zo ŠR. 
 
 
 
 

38%

Výdavky verejnej správy

Verejný poriadok a bezpečnosť

Cestná doprava

Správa prenajímaného majetku

Šport

Vzdelávanie
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Zlepšenie odpadového hospod.       
Správa prenajímaného majetku       

77 640 139 512 
13 500 13 500 
2 200 2 700 

29 550 306 689 
Sociálna pomoc a soc.služby       

451 190 944 349 

rámci investícií bolo prestavané  367 008 eur, z toho 357 008 eur z

24%

0%

0%

0%

9%

0%

0%

24%
4%

1%

38%

0%

Kapitálové výdavky

Výdavky verejnej správy Poskytovanie služieb zákazníkom

Verejný poriadok a bezpečnosť Propagácia a prezentácia mesta

Cestná doprava Zlepšenie odpadového hospod.

Správa prenajímaného majetku Prostredie pre život

Kultúra

Sociálna pomoc a soc.služby

88 634 
13 522 
2 244 

138 852 

367 008 

 

z vlastných zdrojov 

Poskytovanie služieb zákazníkom

Propagácia a prezentácia mesta

Zlepšenie odpadového hospod.
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Program Zdroj Názov  
    Rezervný fond
1.5. 46 Správa -

2.4. 46 
Rozšírenie mestského 
rozhlasu

5.2.1. 46 Spevn. Plochy ul. Nábrežná
5.2.1. 46 Spevn. Plochy ul. Štúrova

5.2.1. 46 
Asfaltovanie 
úsekov 

5.2.1. 46 
Rekonštrukcia Nad 
Hrádzou

5.2.1. 46 
Chodníky a spevnené 
plochy 

5.6. 46 
Odstavný pruh chodníka 
ZŠ 

5.9. 46 
Rekonštr
Štangelír

8.3.2. 46 Prepojenie kanalizácie
8.4.2. 46 Vodná nádrž Tajch výkup
8.5. 46 Vozidlo dodávka TS

8.6.2. 46 
ÚPD nový + zmeny a 
doplnky 

8.6.3. 46 
Výstavba fontány 
v radničnom  

8.6.4. 46 Rekonštr.objektu Zvoni
8.6.5. 46 Banský náu
8.7.2. 46 VO - TS

8.10. 46 
Tajch oplotenie 
pozemku

8.13. 46 Rozhľadň

9.3.3. 46 
Zavlaž.systém tréning. 
Ihrisko 

10.2.1. 46 Knižnica kamerový systém
10.11. 46 Banské múzeum PD

11.1.3. 46 
CVČ betonový múrik, 
oplotenie

11.1.4. 46 Vykurovanie MŠ Štúrova

11.1.4. 46 
Chodník, oplotenie MŠ 
Kolibská

11.1.4. 46 
MŠ Nábrežná 
rekonštrukcia

11.1.7. 46 MŠ Štúrova ihrisko
11.1.2.   ZUŠ  pianíno Petrof
    Spolu: 
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 Pôvodný 9. zmena 
Rezervný fond     

- nákup pozemku 0 7521
Rozšírenie mestského 
rozhlasu 5000 5000
Spevn. Plochy ul. Nábrežná 0 13400
Spevn. Plochy ul. Štúrova 0 14000
Asfaltovanie nových 

0 32776
Rekonštrukcia Nad 
Hrádzou 0 88686
Chodníky a spevnené 

40000 40000
Odstavný pruh chodníka 

179365 173677
Rekonštrukcia schodov 
Štangelír 3300 3300
Prepojenie kanalizácie 35000 35000
Vodná nádrž Tajch výkup 1000 1000

dlo dodávka TS 0 19603
ÚPD nový + zmeny a 

 15840 15840
Výstavba fontány 

ičnom  parku 23000 23000
Rekonštr.objektu Zvonička 0 3000
Banský náučný chodník  0 21560

TS 2800 10004
Tajch oplotenie časti 
pozemku 0 3900

ľadňa Háj 0 1408
Zavlaž.systém tréning. 

3500 3500
Knižnica kamerový systém 2200 2200
Banské múzeum PD 0 500
Č betonový múrik, 

oplotenie 0 7739
Vykurovanie MŠ Štúrova 0 28700
Chodník, oplotenie MŠ 
Kolibská 0 11700
MŠ Nábrežná 
rekonštrukcia 0 229000
MŠ Štúrova ihrisko 19000 19000
ZUŠ  pianíno Petrof 10550 10550

340555 825564

Skutočnosť 
  

7521 7520 

5000 0 
13400 11160 
14000 0 

32776 16880 

88686 3195 

40000 2048 

173677 0 

3300 0 
35000 31911 
1000 0 

19603 18754 

15840 0 

23000 0 
3000 0 

21560 18636 
10004 9417 

3900 3312 
1408 1408 

3500 3522 
2200 2244 
500 0 

7739 7738 
28700 28450 

11700 9565 

229000 86549 
19000 0 
10550 6550 

825564 268859 
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    Príjmy z predaja majetku

1.5. 43 
Správa mesta nákup 
pozemkov

1.5. 43 Správa mesta nákup budov
5.6. 43 Odstavný pruh chodník ZŠ
    Spolu: 
      
    Vlastné príjmy
1.1. 41 Správa mesta signalizácia
1.5. 41 Správa mesta nákup budov

5.2.1. 41 
Chodníka s spevnené 
plochy 

5.6. 41 Odstavný pruh chodník ZŠ
8.1. 41 Rekonštrukcia dvora TS
    Spolu: 

    Príjmy zo ŠR

9.3.3. 111 
Zavlažovací systém 
tréningové ihrisko

      
    Celkom:
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0
50 000

100 000
150 000
200 000
250 000
300 000

Štátny rozpočet 

Zdroje kapitálového rozpočtu rok 2018
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Príjmy z predaja majetku     

mesta nákup 
pozemkov 2260 2260
Správa mesta nákup budov 77740 77740
Odstavný pruh chodník ZŠ 3053 3053

83053 83053
    

Vlastné príjmy     
Správa mesta signalizácia 0 2395
Správa mesta nákup budov 0 0
Chodníka s spevnené 

0 558
Odstavný pruh chodník ZŠ 17582 17582
Rekonštrukcia dvora TS 0 5197

17582 25732

Príjmy zo ŠR     
Zavlažovací systém 
tréningové ihrisko 10000 10000

    
Celkom: 451190 944349

Štátny rozpočet Vlastné príjmy Príjmy z 
predaja 
majetku

Rezervný fond

Zdroje kapitálového rozpočtu rok 2018

  
  

2260 2260 
77740 27521 
3053 0 

83053 29781 
  
  

2395 2394 
0 50219 

558 558 
17582 0 
5197 5197 

25732 58368 

  

10000 10000 
  

944349 367008 

 

Zdroje kapitálového rozpočtu rok 2018

eur



 

 

MM EE
 

2.3.    Finančné operácie 
 
     Finančné operácie nie sú sú
mesta.  
 
 
 
Príjmové finančné operácie 
  
     Prevod z rezervného fond
rozpočtu, zapojením investičných akcií
172 eur. V skutočnosti boli zdroje 
fondu rozvoja bývania použité 
zostatky prostriedkov z roku 201
prijaté finančné zábezpeky vo výške 6
základe obchodnej verejnej sú
v integrovanom  obslužnom mieste
   
 
Zdroj  Názov 

46 Prevod prostriedkov z
131H Zostatok  2017  ZŠ J. Zemana
41 ZŠ a MŠ zostatok stravného
71 Prijaté finančné zábezpeky
111 IOMO správny poplatok
 Spolu 

 
 
 
Výdavkové finančné operácie
 
 Výdavkové finančné operácie sú splátky úverov na bytovky A3 a
Bytovka A4 je splácaná 17 rokov a
30 rokov. 
     Tretím úverom je úver zo SLSP cez úverovú linku EBRD 
a MŠ Nábrežná vo výške 465 097
vo výške  37 640 eur. 
        
Program Zdroj  Názov 

1.7. 41 Splátky úveru KBV 
Hrádza A4

1.7. 41 Splátky úveru KBV 
Hrádza A3

1.7. 41 Splátka úveru na 
zateplenie MsÚ 
a MŠ Nábrežná

  Spolu 
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né operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, ale sú súčasť

fondu bol plánovaný vo výške 483 163
čných akcií boli zvýšené aj prevody z rezervného fondu
zdroje rezervného fondu použité vo výške 412 752

fondu rozvoja bývania použité neboli. Predmetom príjmových finančných operácií boli 
roku 2017 pre Základnú školu Jána Zemana vo výške 

né zábezpeky vo výške 6 500 eur pri predaji pozemku v
základe obchodnej verejnej súťaže a 4 eurá správny poplatok za po

obslužnom mieste.   

Pôvodný 
rozpočet 

9. zmena 
rozpočtu 

Prevod prostriedkov z RF  483 163 968 172
ZŠ J. Zemana 0 

ZŠ a MŠ zostatok stravného 0 0
čné zábezpeky 0 0

IOMO správny poplatok 0 0
483 163 968 172

né operácie 

operácie sú splátky úverov na bytovky A3 a A4 na Hrádzi. 
rokov a bytovka A3 je splácaná 12 rokov. Úver

zo SLSP cez úverovú linku EBRD na zateplenie objektov MsÚ 
465 097 eur. Úver je splácaný piaty rok, k 31.12.201

Pôvodný 
rozpočet 

9. zmena 
rozpočtu 

Splátky úveru KBV 
Hrádza A4 

14 400 14 400 

Splátky úveru KBV 
Hrádza A3 

52 928 52 928 

Splátka úveru na 
zateplenie MsÚ 

MŠ Nábrežná 

75 280 75 280 

142 608 142 608 

časťou rozpočtu 

483 163 eur. Zmenami 
rezervného fondu na  968 

412 752 eur. Zdroje 
čných operácií boli aj 

vo výške 4 953 eur, 
500 eur pri predaji pozemku v lokalite Hájles na 
4 eurá správny poplatok za poskytnutie služby 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

968 172 412 752 
 4 953 

0 10 906 
0 6 500 
0 4 

968 172 435 115 

A4 na Hrádzi. 
rokov. Úvery sú zo ŠFRB na 

zateplenie objektov MsÚ 
31.12.2018 zostáva istina 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

 15 126 

 53 487 

 75 280 

 143 897 
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Nakoľko príjmové finančné operácie boli vo výške 
897 eur, výsledok finančných operácií je 
bytovky boli kryté bežnými príjmami 
 
 
2.4.   Výsledok hospodárenia

 
      Výsledok rozpočtového hospodárenia
          Je rozdiel medzi bežným a
Výsledkom finančných operácií je 
542 151 eur. 
 
      Zo zostatku finančných prostriedkov 
zastupiteľstva mesta Nová Baň
účelových prostriedkov schválen

• rezervný fond vo výške 
• fond rozvoja bývania vo výške 

 
 
 
          Výsledok účtovného hospodárenia 
 Je rozdiel medzi nákladmi a
vyrovnaný zúčtovaním s účtom 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
 

Náklady 
Výnosy 
Výsledok hospodárenia 
Splatná daň z prímov 
Výsledok hospodárenia po zdanení 

 
 
3.Bilancia aktív a pasív mesto

 
3.1. Aktíva    

                                                                                                   
 AKTÍVA 

 Majetok spolu 
A. Neobežný majetok

A.I.  Dlhodobý majetok
2. Softvér 

 Oprávky 
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

 oprávky 
6. Obstaranie DDNM 
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čné operácie boli vo výške 435 115 eur a výdavkové vo výške 
čných operácií je prebytok vo výške 291 218 eur.

bytovky boli kryté bežnými príjmami – odvodom z MsBP z nájomného.  

2.4.   Výsledok hospodárenia 

čtového hospodárenia 
žným a kapitálovým rozpočtom a to je prebytok

ných operácií je prebytok 291 218 eur.  Celkovým výsledkom je prebytok 

čných prostriedkov bol na základe rozhodnutia Mestského 
esta Nová Baňa uznesením číslo 58/2019 po odpočítaní nevy

elových prostriedkov schválená  tvorba peňažných fondov a to: 
rezervný fond vo výške 453 571,49 eur 
fond rozvoja bývania vo výške 11 865,22 eur. 

tovného hospodárenia  
Je rozdiel medzi nákladmi a výnosmi a je to zisk vo výške 144 289,

čtom 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

4 516 436,94 18 304,39 
4 661 258,04 17 772,34 
+ 144 821,10             - 532,05 

0 0 
Výsledok hospodárenia po zdanení  +144 821,10 - 532,05 

mesto 

         v eur 
                                                                                                    

rok 2018 
18 935 710 

Neobežný majetok 14 789 534 
Dlhodobý majetok 30 343 

10 689 
- 10 689 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 40 744 
- 10 401 

 0 

výdavkové vo výške 143 
eur. Splátky úverov na 

prebytok 250 933  eur.  
ýsledkom je prebytok  

bol na základe rozhodnutia Mestského 
čítaní nevyčerpaných 

,05 eur.  Zisk bude 
tom 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  

Spolu 

 4 534 741,33 
 4 679 030,38 

+ 144 289,05 
 0 
 + 144 289,05 

 

rok 2017 
19 209 601 
14 987 312 

32 890 
12 054 

- 12 054 
40 744 
- 7 854 

0 
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A.II.  Dlhodobý hmotný majetok
1. V tom: pozemky 
4.             Stavby 
5.             Stroje a prístroje
6.             Dopravné prostriedky

1.1.             Investície 
1.2.             Poskytnuté preddavky na DHM

 Oprávky k DHM 
A.III.  Dlhodobý finančný majetok

3. V tom: podiely v dcérskej ÚJ
             cenné papiere
 Opravné položky k
  

B. Obežný majetok 
B.I. Zásoby 

1.      Materiál na sklade
5.      Tovar na sklade 

B.II.  Zúčtovanie medzi subjektmi VS
1. Zúčtovanie odvodov príjmov RO
3. Zúčtovanie transferov obce

B.III.  Dlhodobé pohľadávky
B.IV.  Krátkodobé pohľadávky

1.     Odberatelia 
4.     Poskytnuté prevádzkové preddavky
5.      Ostatné pohľadávky
8.     Z nedaňových príjmov
9.     Z daňových príjmov

18.     Pohľadávky z  nájmu
21.      Iné pohľadávky 

     Opravná položka k
B.V. Finančné účty 

1.     Pokladnica 
2.     Ceniny 
3.     Bankové účty 

  
C Časové rozlíšenie 
2. Náklady budúcich období
3. Príjmy budúcich období

 
 
3.2.    Pasíva 

    
 PASÍVA  
 Vlastné imanie a záväzky spolu

A. Vlastné imanie 
A.I.  Oceňovacie rozdiely sú

AI.I.  Oceňovacie rozdiely z
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Dlhodobý hmotný majetok 13 054 781 
6 114 654 

13 606 837 
prístroje 219 174 

Dopravné prostriedky 698 433 
286 557 

Poskytnuté preddavky na DHM 0 
-7 870 874 

čný majetok 1 704 410 
dcérskej ÚJ                247 594                

cenné papiere 1 456 816 
 dlhod. fin. majetku 0 

 
4 143 661 

27 523 
Materiál na sklade 23 370 

                    4 153                    
tovanie medzi subjektmi VS 2 656 245 
tovanie odvodov príjmov RO 14 552 
tovanie transferov obce 2 641 693 

ľadávky 0 
ľadávky 82 774 

12 492 
Poskytnuté prevádzkové preddavky 498 

ľadávky 2 181 
ňových príjmov 94 670 

ových príjmov 38 528 
adávky z  nájmu 40 147 

 2 834 
Opravná položka k dlhodob. pohľad. - 108 576 

1 377 119 
5 189 

0 
1 371 930 

 
 2 515 

Náklady budúcich období 2 515 
Príjmy budúcich období 0 

        v eur 
rok 2018 

záväzky spolu 18 935 710 
14 137 371 

ovacie rozdiely súčet 0 
ovacie rozdiely z precen. 0 

13 250 012 
6 117 432 

13 521 505 
217 562 
698 433 
126 730 

0 
-7 431 650 
1 704 410 

               247 594 
1 456 816 

0 
 

4 214 909 
29 571 
24 617 

                   4 954 
2 834 018 

8 007 
2 826 011 

0 
85 998 
12 665 

651 
0 

98 142 
36 819 
39 138 

1 
- 101 418 
1 265 322 

2 726 
0 

1 262 596 
 

7 380 
7 380 

0 

rok 2017 
19 209 601 
13 993 082 

0 
0 
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majetku 
A.III.  Výsledok hospodárenia

1.      Nevysporiadaný VH min. rokov
2.      VH za účtovné obdobie 

  
B. Záväzky 

B.I Rezervy 
2.  Ostatné rezervy 
4.      Ostatné krátkodobé rezervy

B.II.  Zúčtovanie medzi subjektami VS
5. Ostatné zúčtovanie rozpo

B.III.  Dlhodobé záväzky
1.     Ostatné dlhodobé záväzky
4.     Záväzky zo sociálneho fondu

B.IV.  Krátkodobé záväzky
1.      Dodávatelia 
3.      Prijaté preddavky
5.      Nevyfakturované dodávky
9.      Iné záväzky 

12.      Zamestnanci 
14.      Zúčtovanie s orgánmi NP
15.      Daň z prímov 
16.      Ostatné priame dane

B.V. Bankové úvery a výpomoci
1.   Bankové úvery dlhodobé
2.   Bežné bankové úvery

  
C. Časové rozlíšenie 
1. Výdavky budúcich období
2 Výnosy budúcich období

 Významným rizikom je 
prebiehajúci súdny spor s firmou Trading Universal Services, s.r.o. Kysucký Lieskovec 
podaná žaloba o zaplatenie ušlého zisku,
zrušenej zmluvy na akciu „Kanaliza
Advokátska kancelária Soukeník 
medzitýmny rozsudok (o základe veci 
mesto odvolalo. 
     Krajský súd v Banskej Bystrici d
Hronom zo dňa 20.10.2016 ( medzitýmny rozsudok), ktorým Okresný súd rozhodol, že 
uplatňovaný nárok žalobcu na náhradu škody je daný. Krajský súd sa nestotožnil s
odvolaním voči medzitýmnemu rozsudku, ktorým mesto žiadalo, aby Krajský súd v
Bystrici medzitýmny rozsudok zrušil a
Z uvedeného vyplýva, že v súč
len o výške náhrady škody a 
24.7.2018. Toto však bolo z dôvodu neprítomnosti zástupcu navrhovate
pojednávanie bolo vytýčené na 22.11.2018. Toto bolo z
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Výsledok hospodárenia 14 137 371 
Nevysporiadaný VH min. rokov 13993 082 

čtovné obdobie  144 289 
 

1 771 942 
211 080 
204 000 

Ostatné krátkodobé rezervy 7 080 
tovanie medzi subjektami VS 48 889 

čtovanie rozpočtu obce 48 889 
Dlhodobé záväzky 1 367 650 

Ostatné dlhodobé záväzky 1 364 007 
Záväzky zo sociálneho fondu 3 643 

Krátkodobé záväzky 106 683 
19 196 

Prijaté preddavky 8 124 
Nevyfakturované dodávky 948 

7 682 
40 298 

orgánmi NP 24 450 
0 

Ostatné priame dane 5 985 
Bankové úvery a výpomoci 37 640 
Bankové úvery dlhodobé 37 640 
Bežné bankové úvery 0 

 
 3 026 397 

Výdavky budúcich období                        8                        
Výnosy budúcich období              3 026 389              

 

Významným rizikom je už šiesty rok rezerva vo výške 204 000 eur vytvorená na 
firmou Trading Universal Services, s.r.o. Kysucký Lieskovec 

zaplatenie ušlého zisku, úrokov z omeškania a náhrady trov konania zo 
zrušenej zmluvy na akciu „Kanalizačný zberač ul. Kamenárska“. Na súde zastupuje mesto 
Advokátska kancelária Soukeník – Štrpka, Bratislava. Okresný súd Žiar nad Hronom vydal  
medzitýmny rozsudok (o základe veci – zodpovednosti Mesta Nová Baňa), vo

Banskej Bystrici dňa 31.1.2018 potvrdil Rozsudok Okresného súdu Žiar nad 
a 20.10.2016 ( medzitýmny rozsudok), ktorým Okresný súd rozhodol, že 

ovaný nárok žalobcu na náhradu škody je daný. Krajský súd sa nestotožnil s
i medzitýmnemu rozsudku, ktorým mesto žiadalo, aby Krajský súd v

Bystrici medzitýmny rozsudok zrušil a vec vrátil Okresnému súdu na nové konanie. 
súčasnosti už  bude Okresný súd v Žiari nad Hronom rozhodova

 trovách konania. Pojednávanie v danej veci bolo vytý
dôvodu neprítomnosti zástupcu navrhovateľa odro

čené na 22.11.2018. Toto bolo z dôvodu žiadosti žalobcu, k

13 993 082 
13 853 938 

139 144 
 

1 839 646 
214 372 
204 000 
10 372 
5 266 
5 266 

1 434 334 
1 432 620 

1 714 
72 755 
11 656 
9 252 
1 444 
1 309 

27 608 
18 505 

0 
2 981 

112 919 
112 919 

0 
 

3 376 873 
                       37 

             3 376 836 

 
000 eur vytvorená na 

firmou Trading Universal Services, s.r.o. Kysucký Lieskovec – 
náhrady trov konania zo 
Na súde zastupuje mesto 

Štrpka, Bratislava. Okresný súd Žiar nad Hronom vydal  
ňa), voči ktorému sa 

a 31.1.2018 potvrdil Rozsudok Okresného súdu Žiar nad 
a 20.10.2016 ( medzitýmny rozsudok), ktorým Okresný súd rozhodol, že 

ovaný nárok žalobcu na náhradu škody je daný. Krajský súd sa nestotožnil s podaným 
i medzitýmnemu rozsudku, ktorým mesto žiadalo, aby Krajský súd v Banskej 

vec vrátil Okresnému súdu na nové konanie. 
Žiari nad Hronom rozhodovať 
danej veci bolo vytýčené na 

dôvodu neprítomnosti zástupcu navrhovateľa odročené. Ďalšie 
dôvodu žiadosti žalobcu, ktorý 
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požadoval čas na vypracovanie znaleckého posudku odro
pojednávanie na 19.2.2019.  
 
 
    
4. Konsolidovaná bilancia aktív a
 

4.1.  Aktíva                    
    

 
AKTÍVA

 Majetok spolu 
A.     Neobežný majetok

  
A.I.  Dlhodobý nehmotný majetok

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
A.II.  Dlhodobý hmotný majetok

1. Pozemky 
4.  Stavby 
5. Samostatné hnuteľné veci
6. Dopravné prostriedky
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11. Obstaranie dlhodobého hmotného maj.

A.III.  Dlhodobý finančný majetok
3. Realizovateľné cenné papiere a podiely
B.     Obežný majetok

B.I. Zásoby 
1. Materiál 
2. Nedokončená výroba
3. Výrobky 
5. Tovar 

B.II.  Zúčtovacie vzťahy
B.III.  Dlhodobé pohľadávky
B.IV.  Krátkodobé pohľadávky

1. Odberatelia 
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky
5. Ostatné pohľadávky
8. Pohľadávky z nedaň
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí

14. Daň z pridanej hodnoty
18.  Pohľadávky z nájmu
21. Iné pohľadávky 

B.V. Finančné účty 
1. Pokladnica 
2. Ceniny 
3. Bankové účty 
5. Výdavkový rozpoč
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as na vypracovanie znaleckého posudku odročené a bolo vytý

Konsolidovaná bilancia aktív a pasív    

      v eur 

AKTÍVA  2018  
netto 
20 099 668 

Neobežný majetok 17 259 343 
 

Dlhodobý nehmotný majetok 30 342 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 30 342 
Dlhodobý hmotný majetok 15 772 184 

6 315 536 
8 747 654 

Samostatné hnuteľné veci 148 492 
Dopravné prostriedky 116 622 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 0 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 810 

anie dlhodobého hmotného maj. 443 070 
čný majetok 0 

ľné cenné papiere a podiely 1 456 816 
Obežný majetok 2 481 550 

78 112 
48 028 

čená výroba 25 931 
0 

4 153  
ťahy 0 
ľadávky 0 

Krátkodobé pohľadávky 118 823 
25 068 

Poskytnuté prevádzkové preddavky 1 292 
ľadávky 13 099 
z nedaňových príjmov 48 315 

ňových príjmov obcí 16 585 
 z pridanej hodnoty 2 215 
adávky z nájmu 6314 

5 936 
2 284 615 

             5 788 
2 456 

2 275 314 
Výdavkový rozpočtový účet 1 057 

bolo vytýčené nové 

2017  
netto 
18 949 791 
16 215 856 

 
33 062 
33 062 

16 182 793 
6 318 315 
9 202 491 

185 852 
153 870 

117 
1 413 

320 736 
0 
0 

2 363 044 
83 437 
55 209 
22 910 

364 
4 954 

0 
35 

125 226 
23 741 
1 389 

11 794 
22 616 
17 512 
2 970 

39 138 
6 066 

2 154 345 
                    2 800 

1 218 
2 149 129 

1 178 
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6. Príjmový rozpočtový ú
C.     Časové rozlíšenie
1. Náklady budúcich období
3. Príjmy budúcich období

 
 
 
4.2.  Pasíva 

 
 

PASÍVA 

 Vlastné imanie a záväzky spolu
A.    Vlastné imanie 

A.II.  Fondy 
A.III.  Výsledok hospodárenia sú

1. Nevysporiadaný VH minulých rokov
 Výsledok hospodárenia 

B.    Záväzky 
B.I. Rezervy 

2. Ostatné rezervy 
3. Rezervy zákonné krátkodobé
4. Ostatné krátkodobé rezervy

B.II.  Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy 

5. Ostatné zúčtovanie rozpo
B.III.  Dlhodobé záväzky

1. Ostatné dlhodobé záväzky
4. Záväzky zo sociálneho fondu

B.IV.  Krátkodobé záväzky
1. Dodávatelia 
3. Prijaté preddavky 
4. Ostatné záväzky 
5. Nevyfakturované dodávky
9.  Iné záväzky 

12. Zamestnanci 
14. Zúčtovanie s orgánmi soc. 

a zdravotného poistenia.
15.  Daň z príjmov 
16. Ostatné priame dane
17. Daň z pridanej hodnoty
18. Ostatné dane a poplatky

B.5. Bankové  úvery a výpomoci
1. Bankové úvery dlhodobé
C.    Časové rozlíšenie
1. Výdavky budúcich období
2. Výnosy budúcich období

 

44 

EE SS TT OO   NN OO VV ÁÁ   BB AA ŇŇ AA   

čtový účet 0 
asové rozlíšenie 358 775 

Náklady budúcich období 15 799 
Príjmy budúcich období 342 976 

PASÍVA  
2018  
netto 

záväzky spolu 20 099 668 
 14 235 012 

0 
Výsledok hospodárenia súčet 14 235 012 
Nevysporiadaný VH minulých rokov 14 106 394 
Výsledok hospodárenia  128 618 

2 704 790 
220 071 
204 000 

Rezervy zákonné krátkodobé 6 516 
Ostatné krátkodobé rezervy 9 556 

tovanie medzi subjektmi 50 470 

čtovanie rozpočtu obce 50 470 
Dlhodobé záväzky 1 378 720 
Ostatné dlhodobé záväzky 1 364 007 
Záväzky zo sociálneho fondu 14 713 
Krátkodobé záväzky 1 017 889 

60 166 
 392 095 

60 367 
Nevyfakturované dodávky                       3 016 

207 411 
158 246 

tovanie s orgánmi soc. 
zdravotného poistenia. 

99 622 

2 084 
Ostatné priame dane 21 544 

 z pridanej hodnoty 12 892 
Ostatné dane a poplatky 445 
Bankové  úvery a výpomoci 37 640 
Bankové úvery dlhodobé 37 640 

asové rozlíšenie 3 159 866 
Výdavky budúcich období 8 
Výnosy budúcich období 3 159 857 

20 
370 892 
18 065 

352 827 

2017  
netto 
18 949 791 
12 650 478 

0 
12 650 478 
12 567 291 

83 187 
2 837 211 

222 604 
204 000 

5 909 
12 695 
5 266 

5 266 
1 444 373 
1 432 620 

11 753  
1 052 049 

58 723 
393 428 
94 514 
4 910 

232 402 
138 197 
88 922 

2 003 
16 830 
20 194 
1 926 

112 919 
112 919 

3 462 102 
37 

3 462 065 
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Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

 

Náklady 
Výnosy 
Výsledok hospodárenia 
Splatná daň z príjmov 
Výsledok hospodárenia po 
zdanení  

5.Vývoj pohľadávok a záväzkov
 
5.1.Pohľadávky MsÚ  
 

účet Pohľadávky

311 Informačné centrum 

311 MPO služby 

  Pohľadávky iné  

314 Poskytnuté prevádzkové preddavky

315 Ostatné pohľadávky 

315 Ostatné pohľadávky - IC 

  Ostatné pohľadávky - preplatky energie

318 MsBP - nájomné za dec. splatné v januári

318 Náhrada škody 

318 Pokuty MsP 

318 Pokuty ObÚ 

318 Pokuty za priestupky 

318 Pokuty VŽPaSM 

318 Komunálne odpady  

318 Kúpna cena - byty 

318 Za obmedzenie vlastníckych práv

318 Pohľadávky  za pohrebné trovy

318 Odpadové vody - Tajch 

318 Poplatky oddelenia VŽPaSM

318 Za znečisťovanie ovzdušia 

318 Za exekučné a súdne trovy 

318 MPO - služby 

  Pohľadávky za rozpočtové príjmy

319 Daň za psa  

319 Daň z nehnuteľností 
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Konsolidovaný výkaz ziskov a strát 

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť 

5 270 765 812 381
5 246 507 967 511
- 24 258 155 130

0 2 254
- 24 258 152 876

záväzkov 

ľadávky preplatky  nedoplatky spolu

0,00 781,48 781,48

0,00 11 710,44 11 710,44

0,00 12 491,92 12 491,92

Poskytnuté prevádzkové preddavky 0,00 497,91 497,91

0,00 2 088,94 2 088,94

0,00 92,52 92,52

preplatky energie 0,00 2 181,46 2 181,46

nájomné za dec. splatné v januári   5 379,57 5 379,57

0,00 3 500,00 3 500,00

0,00 316,71 316,71

0,00 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00

0,00 2 389,68 2 389,68

529,98 64 488,49 63 958,51

0,00 15 204,39 15 204,39

Za obmedzenie vlastníckych práv 0,00 50,00 50,00

adávky  za pohrebné trovy 0,00 51,36 51,36

0,00 1 964,02 1 964,02

Poplatky oddelenia VŽPaSM 0,00 452,51 452,51

 14,05 167,33 153,28

 0,00 1 214,79 1 214,79

0,00 14,66 14,66

čtové príjmy 544,03 95 213,51 94 669,48

33,95 3 442,24 3 408,29

293,66 35 379,70 35 086,04

 
ľská Spolu 

2 381 6 083 146 
967 511 6 214 018 
55 130 130 872 

254 2 254 
52 876 128 618 

 
 
 

spolu 
Nedoplatky 

v lehote po lehote 
splatnosti splatnosti 

781,48 0,00 781,48 

11 710,44 0,00 11 710,44 

12 491,92 0,00 12 491,92 

497,91 497,91 0,00 

2 088,94 2 088,94 0,00 

92,52 92,52 0,00 

2 181,46 2 181,46 0,00 

5 379,57 5 379,57 0,00 

3 500,00 0,00 3 500,00 

316,71 0,00 316,71 

0,00 0,00 0,00 

20,00 0,00 20,00 

2 389,68   2 389,68 

63 958,51 0,00 64 488,49 

15 204,39 15 204,39 0,00 

50,00 0,00 50,00 

51,36 0,00 51,36 

1 964,02 0,00 1 964,02 

452,51 190,00 262,51 

153,28 0,00 167,33 

1 214,79 0,00 1 214,79 

14,66 0,00 14,66 

94 669,48 20 773,96 74 439,55 

3 408,29 0,00 3 442,24 

35 086,04 0,00 35 379,70 
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319 Za nevýherné hracie prístroje

319 Daň za ubytovanie 

319 Daň za verejné priestranstvo

319 Pohľadávky za daňové príjmy

374 Pohľadávky z nájmu - pozemky

374 Pohľadávky z nájmu - za priestory

  Pohľadávky z nájmu 

378 Iné pohľadávky  

  Pohľadávky celkom 
 
 

 
5.2.Záväzky MsÚ 

Bankový úver dlhodobý 
 
 
 
5.3.Pohľadávky a záväzky za konsolidovaný celok

Pohľadávky 
Pohľadávky podľa doby splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu 
 
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu 

 
 

K pochybným a nedobytným poh
vytvorené opravné položky vo výške 
 
 
 
 

Záväzky k 31.12.2018 
Rezervy 
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Dlhodobé záväzky 
Krátkodobé záväzky 
Spolu 
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prístroje 0,00 33,20 33,20

0,00 0,00 0,00

 za verejné priestranstvo 0,00 0,00 0,00

ňové príjmy 327,61 38 855,14 38 527,53

pozemky 40,32 26 591,09 26 550,77

za priestory 8,50 13 604,71 13 596,21

48,82 40 195,80 40 146,98

0,00 2 834,27 2 834,27

920,46 192 270,01 191 349,55

 
 
 
 
 
 
 

37 640 

záväzky za konsolidovaný celok 

a doby splatnosti 
lehote splatnosti 

adávky po lehote splatnosti 

a zostatkovej doby splatnosti 
adávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 
adávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 – 5 rokov 
adávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 
adávky po lehote splatnosti 

nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožite
vo výške 122 166,69 eur.  

eur 
211 080 

tovanie medzi subjektmi verejnej správy 48 889 
1 367 650 

106 683 
1 734 302 

33,20 0,00 33,20 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

38 527,53 0,00 38 855,14 

26 550,77 0,00 26 591,09 

13 596,21 0,00 13 604,71 

40 146,98 0,00 40 195,80 

2 834,27 2 834,27 0,00 

191 349,55 26 287,60 165 982,41 

 
K 31.12.2018 
 

46 391,12 
194 599,01 
240 990,13 

 
 

46 391,12 
0,00 
0,00 

194 599,01 
240 990,13 

adávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti, boli 
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Záväzky  
Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky v lehote splatnosti 
Záväzky po lehote splatnosti 
Spolu 
 
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
Záväzky so zostatkovou dobou 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti  dlhšou ako pä
Spolu 

 
 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako pä
eur predstavujú splátky podpory vo forme úveru na bytovky A3 a
s dobou splatnosti 30 rokov a 14
 
Rezervy 
Rezervy zákonné krátkodobé 
Rezervy ostatné  krátkodobé 
Rezervy ostatné dlhodobé 
Spolu 
 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
 
Bankové úvery 
Bankové úvery dlhodobé 
Bežné bankové úvery 
Spolu 
 
 
 
6. Ostatné dôležité informácie

 
 

6.1. Významné investičné
 
          V roku 2018 bol zrealizovaný realizovaný projekt „ Prepojenie verejnej kanalizácie 
Švantnerova ul.  – Šibeničný vrch Nová Ba
povrchových dažďových vôd z
kanalizačným potrubím z PVC v
retenčných nádrží o objeme 12,0 m3, regulátora prietoku vody umiestneného v
Cieľom projektu bolo zabezpeč
odpadových vôd. 
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a doby splatnosti 

 

a zostatkovej doby splatnosti 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 – 5 rokov 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti  dlhšou ako päť rokov 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov vo výške 1
eur predstavujú splátky podpory vo forme úveru na bytovky A3 a A4 na Hrádzi pod

14 713,19 eur sociálny fond.  

 

tovanie medzi subjektami verejnej správy 

Ostatné dôležité informácie 

čné akcie 

roku 2018 bol zrealizovaný realizovaný projekt „ Prepojenie verejnej kanalizácie 
Šibeničný vrch Nová Baňa“  V rámci neho sa riešilo odvedenie 

ových vôd z cesty a odkanalizovanie rodinných domov z
PVC v dĺžke 122 m vrátane sútokovej šachty, revíznych šácht,  2 ks 

objeme 12,0 m3, regulátora prietoku vody umiestneného v
om projektu bolo zabezpečiť funkčnosť kanalizačného potrubia a neškodné

K 31.12.2018 
 

2 395 289,08 
1 320,00 

2 396 609,08 
 
 

1 021 803,54 
332,76 

1 373 152,78 
2 396 609,08 

 rokov vo výške 1 358 439,59 
A4 na Hrádzi podľa zmlúv 

 
6 515,61 
9 555,79 

204 000,00 
220 071,40 

 
50 470,38 

 
 

37 639,62 
              0 

37 639,62 

roku 2018 bol zrealizovaný realizovaný projekt „ Prepojenie verejnej kanalizácie 
rámci neho sa riešilo odvedenie 

odkanalizovanie rodinných domov z ul. Šibeničný vrch 
revíznych šácht,  2 ks 

objeme 12,0 m3, regulátora prietoku vody umiestneného v šachte. 
ného potrubia a neškodné odvádzanie 
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6.2. Predpokladaný budúci vývoj
 
Zodpovedné hospodárenie s

dáva mestu možnosť využiť ich pre všestranný rozvoj a
obyvateľov.  

 
Program rozvoja mesta Nová Ba

ktoré bližšie charakterizujú stanovené priority a
Nová Baňa spracovaný na roky 2019 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vybrané akcie pod
Programu rozvoja mesta Nová Ba
2021. 

 

 
Názov akcie 
Aktualizácia knižničného 
mestskej knižnice 
Modernizácia knižničných služieb 
mestskej knižnice 
Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana 
učebnými pomôckami 
Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. 
Zemana 
Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ 
vrátane jej materiálno-technického 
vybavenia 
Modernizácia areálu a vnútorného 
materiálno-technického vybavenia 
komplexu budov MŠ Nábrežná
Komplexná rekonštrukcia budovy 
a areálu Základnej umeleckej školy
Modernizácia vybavenia ZUŠ 
učebnými pomôckami 
Rekonštrukcia a modernizácia budovy, 
sály a areálu CVČ 
Spracovanie Komunitného plánu 
Výstavba nájomného bytového 
na ul. Pod sekvojou 
Zriadenie moderného Kultúrneho centra
Revitalizácia VN Tajch 
Údržba miestnych komunikácií
Modernizácia a zefektívnenie 
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Predpokladaný budúci vývoj 

Zodpovedné hospodárenie s finančnými prostriedkami v predchádzajúcich rokoch 
ť ť ich pre všestranný rozvoj a zlepšenie podmienok života svojich 

voja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 je tvorený súborom opatrení, 
ktoré bližšie charakterizujú stanovené priority a prioritné ciele. Programový rozpo

a spracovaný na roky 2019 – 2021 zachytáva jeho predpokladaný budúci vývoj. 
ľke sú uvedené vybrané akcie podľa Správy o 

Programu rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2018 a programového rozpoč

Skutočnosť Plánovaná akcia
Rok 2018 Rok 2019 

čného fondu 4 000 2 700 

čných služieb 0 5 000 

Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana 6 049 5 000 

čební ZŠ J. 5 261 13 544 

Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ 
technického 

17 794 20 000 

vnútorného 
technického vybavenia 

komplexu budov MŠ Nábrežná 

224 031 112 000 

Komplexná rekonštrukcia budovy 
Základnej umeleckej školy 

220 3 000 

Modernizácia vybavenia ZUŠ 6 550 5 000 

modernizácia budovy, 12 145 5 000 

Spracovanie Komunitného plánu  0 2 000 
Výstavba nájomného bytového domu 0 0 

Zriadenie moderného Kultúrneho centra 0 50 000 
1 644 1 375 

Údržba miestnych komunikácií 187 611 248 007 
zefektívnenie 86 680 152 517 

predchádzajúcich rokoch 
zlepšenie podmienok života svojich 

2020 je tvorený súborom opatrení, 
prioritné ciele. Programový rozpočet mesta 

2021 zachytáva jeho predpokladaný budúci vývoj. 
 hodnotení plnenia 

programového rozpočtu na roky 2019-

Plánovaná akcia 
Rok 2020 

4 000 

5 000 

5 000 

104 215 

20 000 

0 

3 500 

5 000 

5 000 

0 
2 500 000 

0 
1 375 

164 611 
152 517 
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nakladania s komunálnym odpadom
Vybudovanie Banského náu
chodníka 
Vybudovanie Banského múzea 
s replikou Potterovho ohňového stroja
Modernizácia objektu hasi
zbrojnice 
Vybudovanie odstavnej plochy ul. 
Školská 
Vybudovanie oddychovej zóny 
Zvonička 
Spolu  
v EUR: 

 
Plánované aktivity úzko nadväzujú na aktivity realizované v

ktoré boli zamerané na znižovanie nákladov, na zlepšenie energetickej hospodárnosti 
zariadení, teda na zlepšovanie hospodárenia mesta. Mesto sa na
rozvojových aktivít na zvyšovanie kvality života obyvate
mesta z hľadiska cestovného ruchu. 

 
Opatrenia zamerané na znižovanie nákladov sa dotýkajú viacerých kompetencií 

a činností mesta. 
 
� Správa majetku mesta: 

o Odpredaj nevyužívaných mestských budov 
o Realizovať opatrenia vedúce k

� Budova kina Vatra
� Budova Domu služieb

 
� Školské zariadenia: 

o Pokračovať v rekonštrukcii a
v ZŠ J. Zemana 

o Zlepšiť technický stav a
� ZŠ Jána Zemana
� MŠ Nábrežná 
� Základná umelecká škola
� Centrum voľ
 

� Technické služby mesta Nová Ba
o Modernizácia a zefektívnenie nakladania s

triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a
o Oprava a obnova miestnych komunikácií a
o Modernizácia autobusových prístreškov
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komunálnym odpadom 
Vybudovanie Banského náučného 21 125 16 268 

Vybudovanie Banského múzea 
ňového stroja 

500 11 200 

Modernizácia objektu hasičskej 0 33 000 

Vybudovanie odstavnej plochy ul. 0 57 000 

Vybudovanie oddychovej zóny 0 3 000 

 
573 610 

 
745 611 

Plánované aktivity úzko nadväzujú na aktivity realizované v predchádzajúcom období, 
ktoré boli zamerané na znižovanie nákladov, na zlepšenie energetickej hospodárnosti 
zariadení, teda na zlepšovanie hospodárenia mesta. Mesto sa naďalej zameriava v
rozvojových aktivít na zvyšovanie kvality života obyvateľov, ako aj na zvyšovanie atraktivity 

adiska cestovného ruchu.  

Opatrenia zamerané na znižovanie nákladov sa dotýkajú viacerých kompetencií 

nevyužívaných mestských budov  
ť opatrenia vedúce k zníženiu energetickej náročnosti budov 

Budova kina Vatra 
Budova Domu služieb 

ť v rekonštrukcii a modernizácii priestorov a zariadení školskej jedálne 

 technický stav a materiálno-technické vybavenie školských zariadení:
ZŠ Jána Zemana 
MŠ Nábrežná  
Základná umelecká škola 
Centrum voľného času 

Technické služby mesta Nová Baňa:  
zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, s

triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava 
obnova miestnych komunikácií a chodníkov 

Modernizácia autobusových prístreškov 

5 000 

20 000 

31 500 

0 

0 

 
3 026 718 

predchádzajúcom období, 
ktoré boli zamerané na znižovanie nákladov, na zlepšenie energetickej hospodárnosti 

ďalej zameriava v oblasti 
ov, ako aj na zvyšovanie atraktivity 

Opatrenia zamerané na znižovanie nákladov sa dotýkajú viacerých kompetencií 

čnosti budov  

zariadení školskej jedálne 

technické vybavenie školských zariadení: 

komunálnym odpadom, systému 
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Rozvojové aktivity mesta budú zamerané na:
 
� Zvyšovanie kvality života obyvate

o  Zvýšenie bezpečnosti obyvate
� Rozšírenie kamerového systému v meste
� Realizovať projekt odstavného pruhu pri ZŠ 
� Vybudovanie a rozšírenie „WIFI pripojenia“ 
� Modernizácia objektu hasi
� Podpora rozvoja športu v meste Nová Ba

 
o  Zlepšenie poskytovaných služieb obyvate

� Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Ba
� Sprístupnenie a

úrovni samosprávy
� Výstavba nájomného bytového domu na ul. Pod sekvojou
� Zriadenie moderného Kultúrneho centra v
� Modernizácia knižni

fondu 
� Podpora vzdelávania zamestnancov a
� Zateplenie budovy Domu služieb
� Rozšírenie kapacity parkovacích miest v
� Podpora opatrovate

 
� Skvalitňovanie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu

o Vybudovať Banský náu
o Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce
o Rekonštrukcia vodnej nádrže 
o Obnoviť pamiatky a

� Banské múzeum s
 

Na financovanie svojich aktivít získava mesto prostriedky z
spracovaním projektov a podávaním žiadosti o
grant. Nakoľko v období tvorby rozpo
všetky aktivity boli do rozpo
prostriedkami v predchádzajúcich rokoch dáva mestu možnos
rozvoj a zlepšenie podmienok života svojich obyvate

 
 

 
6.3.  Udalosti osobitného významu po skon
 
Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu.
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Rozvojové aktivity mesta budú zamerané na: 

Zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta 
čnosti obyvateľov a ich majetku a návštevníkov mesta 

Rozšírenie kamerového systému v meste 
Realizovať projekt odstavného pruhu pri ZŠ – Školská ul. 
Vybudovanie a rozšírenie „WIFI pripojenia“  
Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice 

a rozvoja športu v meste Nová Baňa 

Zlepšenie poskytovaných služieb obyvateľom a návštevníkom mesta
Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Ba
Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb ob
úrovni samosprávy 
Výstavba nájomného bytového domu na ul. Pod sekvojou
Zriadenie moderného Kultúrneho centra v meste Nová Baň
Modernizácia knižničných služieb a aktualizácia i ochrana knižni

Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce
budovy Domu služieb 

Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste 
Podpora opatrovateľskej služby 

ovanie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu 
ť Banský náučný chodník 

podpora partnerskej spolupráce 
Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch 

 pamiatky a pamätihodnosti mesta  
Banské múzeum s postavením repliky Potterovho ohňového stroja

Na financovanie svojich aktivít získava mesto prostriedky z
podávaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok, dotáciu 

období tvorby rozpočtu neboli známe výsledky posudzovania projektov, nie 
všetky aktivity boli do rozpočtu premietnuté zodpovedné hospodárenie s

predchádzajúcich rokoch dáva mestu možnosť využiť ich pre všestranný 
zlepšenie podmienok života svojich obyvateľov.  

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

tovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu. 

návštevníkov mesta  

Školská ul.  

návštevníkom mesta 
Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa 

zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na 

Výstavba nájomného bytového domu na ul. Pod sekvojou 
meste Nová Baňa 

ochrana knižničného 

zvyšovanie kvality práce 

ňového stroja 

Na financovanie svojich aktivít získava mesto prostriedky z rôznych zdrojov 
príspevok, dotáciu či 

tu neboli známe výsledky posudzovania projektov, nie 
odpovedné hospodárenie s finančnými 

ť ich pre všestranný 

tovného obdobia 


