M e s t o Bánovce nad Bebravou

Záverečný účet mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2009

Rozpočet mesta na rok 2009 bol spracovaný v systéme viacročného programového rozpočtu na
roky 2009 – 2011 a schválený MsZ.
Rok 2009 priniesol výrazné zmeny v oblasti hospodárenia miest a obcí. Celosvetová finančná
a hospodárska kríza zasiahla i samosprávy. Jedným z dopadov hospodárskej krízy pre mestá a obce
bolo zníženie výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Preto aj MsZ v Bánovciach nad Bebravou
schválilo dva Predbežné návrhy na riešenie dopadov krízy v podmienkach mesta Bánovce nad
Bebravou s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu. Následne sa rozpočet mesta upravoval v zmysle
konkrétnych opatrení.
V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov majú mestá a obce povinnosť po skončení rozpočtového roka zostaviť záverečný
účet. Súčasťou záverečného účtu je hodnotiaca správa programového rozpočtu, jeho dodržiavanie
a plnenie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov.
Pred zostavením záverečného účtu mestá a obce najskôr usporiadajú svoje hospodárenie a zároveň
usporiadajú svoje finančné vzťahy k zriadeným rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám a k založeným právnickým osobám, ak im boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu mesta.
Ďalej mestá usporiadajú svoje finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom
iných obcí a rozpočtom VÚC.
Pri spracovaní záverečného účtu mestá a obce vychádzajú z výsledkov účtovnej závierky –
z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov a strát
a poznámky podľa platných opatrení MFSR. V roku 2009 viedli mestá a obce svoje účtovníctvo podľa
platnej metodiky na tzv. akruálnom princípe s povinnosťou časového rozlíšenia nákladov a výnosov,
tvorby opravných položiek a tvorby rezerv.

1. Rozpočtové opatrenia mesta za rok 2009
Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 14/2008
zo dňa 16.12.2008 v celkovej sume 11 037 586 €.
Schválený rozpočet mesta bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný, a to:
- 1. zmena schválená dňa 28. 4. 2009 uznesením MsZ č. 17/2009,
- 2. zmena schválená dňa 25. 8. 2009 uznesením MsZ č. 19/2009,
- 3. zmena schválená dňa 27. 10. 2009 uznesením MsZ č. 20/2009,
- 4. zmena schválená dňa 15. 12.2009 uznesením MsZ č. 21/2009,
- 5. – 23. zmena, rozpočtové opatrenie v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami –
presun rozpočtových prostriedkov v r. 2009 v rámci:
Bežných príjmov v sume 13 442 €
Bežných výdavkov v sume 117 315 €
Kapitálových výdavkov v sume 52 886 €.
Mestské zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny (úpravy) schváleného rozpočtu ( v €):
Schválený
1. zmena
2. zmena
3. zmena
4. zmena
Upravený
rozpočet 2009
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočet 2009
Príjmy
Výdavky

9 751 979
9 427 517

Príjmy
Výdavky

871 307
1 431 188

Príjmy
Výdavky

414 300
178 881

0
6 303

Bežný rozpočet
-375 083
-47 324

57 706
69 180

-1 701
14 082

9 432 901
9 469 758

Kapitálový rozpočet
0
0
+905 343
-45 093

0
-3 098

0
-15 783

871 307
2 272 557

Finančné operácie
282 666
0

8 376
0

1 614
1614

1 610 304
172 197

903 348
-8 298
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Stav hospodárenia mesta k 31.12.2009 (v porovnaní na rozpočet po poslednej zmene rozpočtu
mesta):
(v €)
Upravený
Skutočnosť
% plnenia
rozpočet
1. Bežné príjmy spolu:
2. Bežné výdavky spolu:
Rozdiel – prebytok bežného rozpočtu

9 432 901
9 469 758
-36 857

10 027 712
9 091 382
+936 330

106,31
96,00

3. Kapitálové príjmy spolu:
4. Kapitálové výdavky spolu:
Rozdiel – schodok kapitálového rozpočtu

871 307
2 272 557
-1 401 250

352 940
1 657 372
-1 304 432

40,51
72,93

5. Príjmy spolu (bežné a kapit.)
6. Výdavky spolu (bežné a kapit.)
Rozdiel:

10 304 208
11 742 315
-1 438 107

10 380 652
10 748 754
-368 102

100,74
91,54

7. Finančné operácie – príjmy:
8. Finančné operácie – výdavky:
Rozdiel:

1 610 304
172 197
+1 438 107

1 228 118
172 144
+1 055 974

76,27
99,97

Celkové príjmy
Celkové výdavky

11 914 512
11 914 512

11 608 770
10 920 898

97,43
91,66

Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami:

687 872

Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami v sume 687 872 € predstavuje stav peňažných
prostriedkov na bežných účtoch mesta s výnimkou prostriedkov na samostatných účtoch peňažných
fondov mesta.
V časti 2 Výsledok rozpočtového hospodárenia Záverečného účtu mesta za rok 2009 je uvedený
výsledok rozpočtového hospodárenia po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov t.j. bežné príjmy
a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet).
Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p.
podľa § 2 písm. b) a c) a § 10, ods. 3 písm. a) a b) sa výsledok rozpočtového hospodárenia mesta
zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta, ktorý vykazuje prebytok alebo
schodok rozpočtu mesta. Súčasťou príjmov a výdavkov nie sú finančné operácie, sú však súčasťou
rozpočtu mesta a ich prebytkom sa vykrýva schodok rozpočtu.
(v €)
Rozpočet
Príjmy
Výdavky
Výsledok rozpočt.
hospodárenia
Bežný rozpočet
10 027 712
9 091 382
+936 330
Kapitálový rozpočet
353 940
1 657 372
-1304 432
Rozpočet spolu
10 380 652
10 748 754
- 368 102
Finančné operácie
1 228 118
172 144
+1 055 974
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume
936 330 €. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu
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v sume 1 304 432 €. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok v sume 368 102 €.
Bilancia finančných operácií je kladný zostatok z finančných operácií v sume 1 055 974 €.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 936 330 €
a zostatkom finančných operácií v sume 368 102 €.

Zostatok finančných operácií v sume 1 055 974,47 € sa použije takto:
1. Úhrada schodku v sume

368 103,14 €

2. Podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa
z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe
osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Schodok rozpočtového hospodárenia sa usporiada zo zostatku finančných operácií, z ktorých budú
vylúčené účelovo určené finančné prostriedky a to:
a) Dotácia na rekonštrukciu a prestrešenie zimného štadióna
b) Dotácia – výpadok DzPFO
c) Dotácia na zabezpečenie životných potrieb pre deti (p. Neština)
d) Dotácia na projekt „Zvýšenie prístupnosti a využívania
komunikačných technológii v zariadeniach sociálnych služieb
na území mesta Bánovce nad Bebravou
e) Transfer na dopravné ZŠ Partizánska
f) Transfer na dopravné ZŠ Školská
g) Ostatné transfery na prenesené kompetencie ZŠ
h) Transfer na AČ
Spolu:

94 668,59 €
227 512,40 €
5 000,00 €

83 774,40 €
708,02 €
656,06 €
896,00 €
10 397,75 €
423 613,22 €

3. Zostatok finančných operácií po usporiadaní účelovo
určených finančných prostriedkov sa pridelí do Rezervného
fondu v sume

264 258,11 €

Účtovný výsledok hospodárenia
Konečný stav účtov v účtovnej triede (Výkaz ziskov a strát)
- účtovná trieda 6 celkom
- účtovná trieda 5 celkom
Rozdiel:

7 958 491 €
8 735 576 €
-777 085 €.

PRÍJMOVÁ ČASŤ
3. Plnenie príjmov rozpočtu
Bežné príjmy

z toho:
1. Daňové príjmy
2. Nedaňové príjmy
3. Granty a transfery

(v €)
% plnenia

Upravený
rozpočet

Plnenie

9 432 901

10 027 712

106, 31

6 050 982
495 210
2 886 709

5 933 949
548 697
3 485 066

99,06
110,80
120,73
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3.1. Daňové príjmy

Upravený
rozpočet

Plnenie

3.1.1 Výnos dane z príjmov FO

4 921 064

4 754 880

(v €)
% plnenia
96,62

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výnos DzPFO
príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia
vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Celosvetová finančná a hospodárska kríza zasiahla i samosprávy a začala sa prejavovať
v rozpočtoch miest a obcí výpadkom DzPFO už koncom I. polroka 2009. Výpadok podielových daní
mal byť až 16,4 % oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2009 (905 762 €). Pôvodný rozpočet mesta
v sume 5 401 613 € sa dvomi úpravami a krízovými opatreniami znížil o 480 549 € na sumu 4 921 064
€, t. j. o 9 % a jeho plnenie bolo na 96,62 % v sume 4 754 880 €. Výpadok DzPFO bol vykrytý časťou
dotácie na vykrytie výpadku DzPFO z MFSR v sume 166 183,60 €. Časť dotácie na vykrytie výpadku
DzPFO v sume 227 512,40 € zostalo na financovanie bežných výpadkov rozpočtu mesta na rok 2010.

3.1.2 Daň z nehnuteľností

604 491

724 960

119,93

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových
priestorov. Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona bolo schválené VZN o miestnych daniach a jeho doplnok na rok 2009.
Vyššie plnenie tejto dane k 31.12.2009 bolo z dôvodu uhradenia nedoplatkov za predchádzajúce
roky, hlavne u právnických osôb. Nedoplatky na dani k 31.12.2009 predstavujú celkom 643 855,74 €.
Najväčšie nedoplatky sa vykazujú u právnických osôb, ktoré sú v konkurze, likvidácii a konkurzné
alebo exekučné konanie nie je ukončené.

3.1.3. Dane za tovary a služby
Druh dane:
- Daň za psa
- Daň za nevýherné hracie prístroje
- Daň za predajné automaty
- Daň za ubytovanie
- Daň za užívanie verej. priestranstva

525 427

514 109

97,85

6 971
498
332
5 643
4 979

9 510
411
199
4 470
4 763

136,42
82,53
59,94
79,21
95,66

Plnenie príjmov na Dani za psa bolo vyššie z dôvodu nárastu počtu prihlásených psov do evidencie
v priebehu roka 2009. Daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie
a daň za užívanie verejného priestranstva sú fakultatívnej povahy a menia sa v priebehu roka podľa
vzniknutých podmienok a množstva ukazovateľov k vyrubeniu príslušnej dane. Konečné sumy
uvedených daní sa prepočtom zo Sk na € v zmysle zákona o zavedení eura v SR zaokrúhľujú nadol.
- Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

507 004

494 756

97,58

V zmysle VZN č. 68 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto
stanovilo pre rok 2009 sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzniknuté na
území mesta 0,054 € na osobu a deň, čo činí 19,71 € na osobu a kalendárny rok. Nižšie plnenie bolo
z nasledovných dôvodov:
- uhrádzanie poplatku u niektorých poplatníkov po dobe splatnosti,
- zníženie alebo odpustenie poplatku na základe žiadosti, hodnoverného dokladu a doporučenia
komisie,
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- zánik podmienok na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti (úmrtie občanov, zmena
trvalého pobytu v priebehu roka, zmena počtu zamestnancov),
- žiadosti o zavedenie množstvového zberu u podnikateľských subjektov.
Získané príjmy sú zdrojom na úhradu nákladov za uloženie a vývoz odpadu a ostatné služby.

3.2. Iedaňové príjmy
3.2.1. Príjmy z podnikania
- príjmy z akcií mesta (dividendy)
a iné príjmy (urbariát)

(v €)
% plnenia

Upravený
rozpočet
1 228

Plnenie
990

80,61

5 975

7 937

132,84

3.2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjmy za prenájom pozemkov a za prenájom plôch, za reklamné bilbordy v zmysle uzatvorených
nájomných zmlúv v počte 61.
3.2.3. Príjmy – nájom za hrobové miesta

8 962

8 024

89,53

V zmysle mandátnej zmluvy poukázaný príjem za hrobové miesta v r. 2009 správcom cintorína Tedos
s.r.o.
3.2.4. Príjmy z prenajatých budov
a objektov
- Byttherm s.r.o. nájomné v zmysle doplnku
nájomnej zmluvy pre rok 2009 (uznesenie
MsZ)
- Tedos s.r.o. nájomné v zmysle nájomnej
zmluvy
3.2.5. Príjmy z prenajatých nebytových
priestorov
- z nebytových priestorov na školách
- z nebytových priestorov (ZK VAB),
príjem z výsledku hospodárenia
nebyt. priestorov (Byttherm) za rok 2008
a ostatné drobné prenájmy
3.2.6. Správne poplatky za výherné
hracie prístroje

86 304

86 304

100,00

21 908

21 908

100,00

13 708
19 839

20 531
31 022

149,77

133 560

119 142

89,20

Výber poplatku za prevádzkovanie VHP v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch
za výherné hracie prístroje umiestnené v prevádzkach.
3.2.7. Ostatné administratívne poplatky
23 236
22 207
95,57
- správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. za vyhotovenie a osvedčovanie listín
(matrika), za vydanie rybárskych lístkov, správne poplatky na úseku stavebnej činnosti,
- rozkopávky, výrub drevín, stavebné povolenia, za vydanie potvrdení.
3.2.8. Pokuty a penále
5 543
5 318
- pokuty uložené MsP (3 573 €)
- pokuty za znečisťovanie ovzdušia (0 €)
- ostatné pokuty – vyrubené za oneskorené
podanie daňového priznania a iné porušenia predpisov (1 745 €).
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95,94

3.2.9. Predaj výrobkov, tovarov a služieb

Upravený
rozpočet

Plnenie

149 241
140 079
tvorí príjem:
- z predaja tovarov a služieb na úseku školstva (8 955 €)
- za relácie v mestskom rozhlase (1 212 €)
- za propagačný materiál (390 €)
- za služby Zásah (987 €)
- poplatky z jarmoku (7 930 €)
- poplatky za opatrovateľskú službu (17 353 €)
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb (2 147 €)
- z príjmov z recyklačného fondu (1 855 €)
- z poplatku za MŠ, ŠKD (73 231 €)
- z poplatkov za stravné v šk. zariadeniach (19 968 €)
- za stravné v KD (3 243 €)
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania vzduchu (2 808 €).

3.2.10 Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov

4 129

3 900

(v €)
% plnenia
93,86

94,45

Úroky z bežných účtov a terminovaných
vkladov v bankách v roku 2009.
3.2.11 Iné nedaňové príjmy
21 577
81 335
tieto príjmy tvoria:
- príjmy z výťažku lotérií a iných hier od prevádzkovateľov vo výške 0,5 % z poukázaného výťažku
z hernej istiny stávkových kancelárií a 3 % z výťažku z hazardných hier,
- príjmy z dobropisov – školstva, preplatky plynu a tepla, vodné-stočné, poistné plnenie (vratky),
- iné príjmy – ROEP Katastrálny úrad Trenčín.
Tieto príjmy sú pohyblivé a náhodné a je probLém ich narozpočtovať.
3.3. Granty a transfery (dotácie)
2 886 709
tvoria:
- Transfer na reg. rozvoj – AČ
10 622
- Transfer na školstvo, prenesené komp.)
2 485 793
- Transfer na školstvo – ÚPSVaR
+ ost. pre ZŠ
36 181
- Transfer na vzdelávacie poukazy
55 766
- Transfer na súťaže
1 660
- Transfer na nákup osobných potrieb detí
8 903
(RP + agenda)
- Transfer ŠFRB
7 469
- Transfer KSÚ – stavebný úrad
17 261
- Transfer na spoločný úrad – KŠÚ
24 895
- Transfer na matriku
12 946
- Dotácia z ÚPSVaR na osob. príjemcu
65 060
- Dotácia na hlásenie pobytu občanov
6 838
- Dotácia ne cest. dopravu a pozem. komun.
1 129
- Dotácia na životné prostredie
2 656
- Dotácia na elektronizáciu a revit. MŠ
3 300
- Dotácia na komun. techn. v zar. soc. služ.
75 398
- NFP na zriadenie chránenej dielne
8 298
- Dotácia na voľby
51 860
- Dotácia na starostl. o vojnové hroby
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3 485 066

120,73

22 907
2 544 065

215,66
102,34

110 146
61 298
2 890
10 678

304,43
109,92
174,10
119,94

7 609
17 916
24 982
19 822
52 519
6 796
1 166
2 987
3 300
75 398
7 268
51 346
42

101,87
103,79
100,35
153,11
80,72
99,39
103,28
112,46
100,00
100,00
87,59
99,01

- Dotácia na fin. BV (výpadok DzPFO)
- Dotácia na zabezp. životných potrieb
- Dotácia na inf.-komunik. tech. ZŠ Partiz.
- Dotácia na spol. úrad od obcí
- Grant Polomka
- Grant Orange ZŠ Duklianska
- Grant z fondu pre životné prostredie
- Grant Nadácia Socia

Kapitálové príjmy

1. Iedaňové príjmy
1.1. Príjem z predaja budov
Príjem z predaja budov, stavieb
a hnuteľ. majetku
- predaj distribučného rozvodu elektr.
energie ZSE Distribúcia, a.s
- predaj stavby – trafostanica ZSE
Distribúcia, a.s.
- predaj oceľovej konštrukcie – prístrešok

393 696
5 000
50 000
4 054
5 688
166
1 221
2 106

100,00
100,00

Upravený
rozpočet
871 307

Plnenie

(v €)
% plnenia

352 940

40,51

238 996

37 889

15,85

1 660
5 687
1 221
2 106

244,22
100,02

17 107
20 781
1

Narozpočtovaný príjem z predaja budov nebol zrealizovaný v plnej výške, čo sa odzrkadlilo
v čerpaní kapitálových výdavkov.
1.2. Príjem z predaja pozemkov
Príjmy z predaja pozemkov pod garáže
(Ježíková, Ing. Fialka, Mišík, Adámek, Patro,
Ing. Dohnálek, Beňačka, Chrenková, Morvay
Príjmy z predaja pozemkov
(Slobodová – H.O., Kóňa, Ducho, Mgr. Fojtík,
Ing. arch. Paulen, Brisuda, Harvan, Filo - Biskupice ).

15 051
729

14 322

2. Granty a transfery (dotácie)
2.1. Mestu Bánovce nad Bebravou bola poukázaná v roku 2008 dotácia zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom MŠ SR, sekcia štátnej starostlivosti o šport na materiálno – technický rozvoj športu –
rekonštrukcia a prestrešenie zimného štadióna 497 909 € (I. časť), ktorá bola použitá na uvedený účel
v roku 2009. Druhá časť dotácie bola narozpočtovaná v roku 2009 v sume 497 909 €, mestu bola
poukázaná v sume 300 000 €, z ktorej bolo vyčerpané 205 331,41 €.
2.2. Na Prestavbu časti administratívnej budovy na 14 nájomných bytových jednotiek na Ul. J.
Matušku poskytlo MVaRR SR dotáciu na obstaranie nájomných bytov nižšieho štandardu vo výške
137 760 € a zo ŠFRB bol zmluvou o poskytnutí podpory poskytnutý úver vo výške 33 446,06 €.
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4. Výdavková časť (viď tab. č. 1, 3, 4, 5)

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu:
Samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade
so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania
a bezpečnosti v meste Bánovce nad Bebravou
Rozpočet programu
na rok 2009
88 958 €
Podprogram 1.1:
Zámer podprogramu:
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
3 651 €

Upravený
rozpočet
162 045 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
68 170 €

% čerpania
42,07

Výkon funkcie primátora
Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta
Upravený
Skutočnosť
rozpočet
k 31.12.2009
3 651 €
3 662 €

% čerpania
100,30

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti
informovania občanov
a podnikateľov mesta
Zabezpečiť účinnú externú
komunikáciu vedenia mesta
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne
riadenie Mestského úradu
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu
mesta Bánovce nad Bebravou na
domácej pôde i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ
percento zodpovedaných podnetov
a žiadostí o informácie zo všetkých
počet publicistických relácií vyrobených
pre BTV za rok
počet stretnutí so zástupcom primátora
a prednostom MsÚ za týždeň
počet prijatých oficiálnych návštev za
rok

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

100 %

100 %

4

4

4

4

10

16

Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov,
návštevníkov mesta Bánovce nad Bebravou, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja, riadiaca
všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
3 662 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
3 662 €
Všetky žiadosti o informácie a podnety zo strany občanov boli riadne zaevidované a vybavené
v zmysle zákona o poskytovaní informácií v lehote do 8 pracovných dní. Taktiež sme zaevidovali
a vybavili všetky sťažnosti zo strany občanov mesta, ktorých bolo celkom 22.
Za rok 2009 boli vyrobené 4 publicistické relácie, ktoré informovali verejnosť o pripravovaných
zámeroch mesta Bánovce nad Bebravou v nasledujúcom období. Tieto relácie boli súčasťou
spravodajských relácií BTV.
Prednosta MsÚ a zástupca primátora mesta sa pravidelne stretávajú na pracovných rokovaniach
u primátora mesta 4 krát týždenne a v prípade potreby aj častejšie. Na týchto rokovaniach sa
oboznamujú s úlohami týždňa a ich plnením. Prednosta MsÚ následne zvoláva porady vedúcich
odborov (1 krát mesačne), kde ich oboznamuje s jednotlivými úlohami súvisiacimi s činnosťou
a fungovaním samosprávy a ich plnením.
V priebehu roka 2009 bolo zaznamenaných 16 oficiálnych návštev u primátora mesta.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté
v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky
do poisťovní, tovary a služby.
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Podprogram 1.2:
Príprava a implementácia rozvojových projektov
Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
47 467 €

Upravený
rozpočet
116 335 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
46 423 €

% čerpania
39,90

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja
mesta Bánovce nad Bebravou

Merateľný ukazovateľ
počet podaných projektov a žiadostí na
získanie cudzích zdrojov za rok

Cieľová
hodnota
15

Dosiahnutá
hodnota
13

Cieľom podprogramu je spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi
orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
4 703 €
04.4.3 Výstavba miest a obcí
4 703 €
Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektov na získanie prostriedkov z eurofondov.
V roku 2009 bolo podaných 13 projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov.
Kapitálové výdavky spolu:
41 720 €
04.4.3 Výstavba miest a obcí – PD
41 720 €
Z prostriedkov sa financovalo vypracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie a tepelnotechnický posudok stavby – prestavba časti budovy na Ul. J. Matušku na byty v sume 2 489 €,
projektovej dokumentácie na regeneráciu sídlisk v sume 21 476 € a PD Súbor polyfunkčných objektov
na Hviezdoslavovej ulici v sume 17 755 €.

Podprogram 1.3:
Územné plánovanie, zámery a štúdie
Zámer podprogramu: Definované usporiadanie územia s dôrazom na rozvoj mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
31 865 €

Upravený
rozpočet
36 084 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
11 923 €

% čerpania
33,04

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť verejnosti dostupné
informácie z územného plánu mesta

Merateľný ukazovateľ
percento vybavených informácií za rok

Cieľová
hodnota
100 %

Dosiahnutá
hodnota
100 %

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
11 923 €
04.4.3 Výstavba miest a obcí
11 923 €
Finančné prostriedky boli použité na poplatky, kolkové známky, kopírovacie služby, vypracovanie
štúdii a expertíz a úhradu faktúr za odber elektrickej energie v ZŠ Školská (8 431 €). V roku 2009
nebol aktualizovaný územný plán mesta, preto sa prostriedky na tento účel nečerpali.

Podprogram 1.4:
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
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Rozpočet podprogramu
na rok 2009
5 975 €

Upravený
rozpočet
5 975 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
6 162 €

% čerpania
103,13

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť účasť mesta Bánovce nad Bebravou
v záujmových organizáciách a združeniach

Merateľný ukazovateľ
počet členstiev mesta
v organizáciách a združeniach

Cieľová
hodnota
11

Dosiahnutá
hodnota
8

Podprogram zabezpečuje aktívnu účasť mesta Bánovce nad Bebravou v záujmových združeniach
a organizáciách.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
6 162 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy
6 162 €
V roku 2009 sme zaplatili členský príspevok do 8 záujmových organizácií a združení a to:
- ZPOZ,
- ZMOS,
- Združenie hlavných kontrolórov,
- Združenie obcí Bánovecko,
- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia,
- Združenie matrikárok,
- Asociácia prednostov,
- Asociácia komunálnych ekonómov.

Podprogram 1.5:
Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne
záväznými nariadeniami, vnútornými normami mesta
a efektívne fungujúca samospráva
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
0€

Upravený
rozpočet
-

Skutočnosť
k 31.12.2009
-

% čerpania
-

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť účinnú kontrolu
úloh schválených MsZ
mesta Bánovce nad
Bebravou

Merateľný ukazovateľ
kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti
počet plánovaných kontrol za rok
počet vykonaných kontrol plnenia opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov za rok

Cieľová
hodnota
100 %
12
1

Dosiahnutá
hodnota
100 %
7
1

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na
základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií
mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN a ďalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi.
V roku 2009 bolo vykonaných 7 plánovaných kontrol plnenia úloh schválených MsZ v rámci porád
prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ, náčelníkom MsP a riaditeľom MsKS Bánovce n.B.
Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal v meste Bánovce nad Bebravou kontrolu hospodárenia
s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrolu
plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste.
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Výdavky na činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 –
Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary
a služby.

Podprogram 1.6:
Petície, sťažnosti a podania
Zámer podprogramu: Promptná reakcia na podnety obyvateľov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
0€

Upravený
rozpočet
-

Skutočnosť
k 31.12.2009
-

% čerpania
-

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a
podaní v termínoch určených zákonom,
vnútornými normami a rozhodnutiami
mesta

Merateľný ukazovateľ
percento vybavených sťažností v termíne
zo všetkých podaných sťažností
percento vybavených petícií v termíne za
rok

Cieľová
hodnota
100 %

Dosiahnutá
hodnota
100 %

100 %

100 %

Cieľom podprogramu je šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov,
dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta.
V priebehu roka 2009 bolo podaných 18 sťažností a podnetov a 4 petície. Všetky boli vybavené
v lehote splatnosti. Z 18 podaní je 13 opodstatnených a 5 neopodstatnené.
Výdavky na činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 –
Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary
a služby.

Podprogram 1.7:
Rozpočtová politika
Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie
zámerov a cieľov mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
0€

Upravený
rozpočet
-

Skutočnosť
k 31.12.2009
-

% čerpania
-

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť plynulý priebeh
rozpočtového procesu
Zabezpečiť pravidelné
monitorovanie plnenia rozpočtu

Zabezpečiť efektívny manažment
zdrojov a záväzkov mesta Bánovce
nad Bebravou

Merateľný ukazovateľ
rozpočet schválený MsZ do konca
kalendárneho roka
počet vypracovaných monitorovacích
správ za rok
počet vypracovaných hodnotiacich správ
za rok
aktívne obchodovanie s disponibilnými
finančnými zdrojmi mesta

Cieľová
hodnota
áno

Dosiahnutá
hodnota
áno

1

1

1

1

áno

áno

Podprogram zahrňuje nasledovné činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta
v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia,
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tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov,
finančná kontrola plnenia.
Viacročný programový rozpočet na roky 2009-2011 bol vypracovaný a predložený MsZ. Uznesením
MsZ č. 14/2008 dňa 16. 12. 2008 bol rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2009 schválený.
Programový rozpočet obsahuje 14 programov výdavkov. Podstatou programového rozpočtovania je
zadefinovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. V priebehu roka bol rozpočet 4 krát
upravený a tieto úpravy boli schválené MsZ. 30. 12. 2009 bol rozpočet zmenený primátorom mesta
a to opatreniami č. 5-23/2009 - presunmi rozpočtových prostriedkov medzi položkami rozpočtu
v rámci bežných príjmov, bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v zmysle Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami. Financovanie schválených aktivít v rámci programov a podprogramov
mesta a ich zámerov je spracované v monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu mesta za
I. polrok 2009. Plnenie rozpočtu za rok 2009 je spracované v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou
záverečného účtu mesta.
V sledovanom období sa obchodovalo s disponibilnými finančnými zdrojmi mesta. Úrokové sadzby
komerčných bánk sú však podstatne nižšie ako boli v predchádzajúcich rokoch.
Výdavky na činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 –
Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary
a služby.

Podprogram 1.8:
Účtovníctvo, audit, rating
Zámer podprogramu: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku,
príjmov a výdavkov mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
0€

Upravený
rozpočet
-

Skutočnosť
k 31.12.2009
-

% čerpania
-

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť vedenie účtovníctva
v súlade so zákonom o účtovníctve

Merateľný ukazovateľ
výrok audítora bez výhrad
počet neodstránených nedostatkov
identifikovaných auditom
frekvencia predkladania výkazov za rok

Cieľová
hodnota
áno
0

Dosiahnutá
hodnota
áno
0

4

4

V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov je mesto zodpovedné
za účtovnú závierku a jej overenie audítorom. V marci 2009 bol uskutočnený audit priloženej účtovnej
závierky mesta Bánovce nad Bebravou, ktorá obsahovala súvahu k 31. 12. 2008, výkaz ziskov a strát
a poznámky ako i prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód. V správe nezávislého
audítora, ktorá bola predložená a MsZ ju v apríli 2009 vzalo na vedomie, bol vyjadrený názor
audítora, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu mesta
Bánovce nad Bebravou k 31. 12. 2008, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok 2008
v súlade so zákonom o účtovníctve. Nevyskytli sa žiadne nedostatky v audite, ktoré by bolo treba
odstrániť.
Na základe Pokynu MF SR Opatrenia MF SR z 8. 11. 2007, ktorým sa ustanovuje usporiadanie,
obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov
potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy č. MF/20414/2007-31 v zmysle
doplnkov mesto Bánovce nad Bebravou predložilo ministerstvu prostredníctvom daňového úradu
štvrťročne za obec (mesto) a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie výkazy:
- Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy,
- Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy,
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-

Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej
správy.
Okrem toho bola za rok 2008 spracovaná Výročná správa mesta, ku ktorej sa taktiež vyjadril audítor
mesta.
Výdavky na činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 –
Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary
a služby.

Program 2: Propagácia a marketing
Zámer programu:
Bánovce nad Bebravou – mesto otvorené a známe na Slovensku i v Európe
Rozpočet programu
na rok 2009
64 032 €

Upravený
rozpočet
54 841 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
46 801 €

% čerpania
85,34

Podprogram 2.1:
Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:
Široké spektrum informačných a propagačných materiálov o meste
Rozpočet podprogramu
Upravený
Skutočnosť
% čerpania
na rok 2009
rozpočet
k 31.12.2009
9 627 €
10 623 €
8 697 €
81,87
Ciele a výkonnosť:
Cieľ

Zabezpečiť aktívnu
propagáciu a prezentáciu
mesta

Merateľný ukazovateľ
počet vydaných druhov propagačných
a informačných materiálov mesta za rok
zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených
občanov a turistov
vydanie bulletinu k 777. výročiu 1. písomnej
zmienky o meste

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

8 druhov

30 druhov

30 000

50 000

áno

áno

Cieľom podprogramu je spropagovanie kultúrno-spoločenských, športových, politických, občianskych
aktivít mesta pre verejnosť.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
8 697 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
65 €
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
8 632 €
V prípade výdavkov verejnej správy ide o poplatok za propagáciu mesta na www.tourist-channel.sk.
V rámci Ostatných kultúrnych služieb boli finančné prostriedky použité na výrobu plagátov,
diplomov, pohľadníc, posterov, bulletinov, skladačiek, tričiek, pier, čapíc, tašiek, kníh, hračiek, CD
nosičov a iných prezentov a vecí, ktoré boli použité pri všetkých kultúrno-spoločenských akciách
usporiadaných mestom.

Podprogram 2.2:
Kronika mesta
Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
830 €

Upravený
rozpočet
830 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
365 €
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% čerpania
43,98

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť pravidelné
vedenie kroniky mesta

Merateľný ukazovateľ
predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života
mesta za rok
počet užívateľov kroniky mesta za rok

Cieľová
hodnota
150

Dosiahnutá
hodnota
98

20

35

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
365 €
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
365 €
V rámci mapovania a zápisov do mestskej kroniky bolo všetko zabezpečené v súlade so zákonom. Bol
ukončený zápis za rok 2008, a v súčasnosti bol dokončený zápis za rok 2009. Zápisy sú vedené podľa
zákona a stanovených noriem. Finančné prostriedky boli použité na odmenu kronikárky.

Podprogram 2.3:
Usporiadanie jarmoku
Zámer podprogramu: Zachované tradície jarmokov pre obyvateľov a návštevníkov
mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
9 958 €

Upravený
rozpočet
9 958 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
5 802 €

% čerpania
58,26

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Organizačne zabezpečiť usporiadanie
tradičného jarmoku v meste

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

počet usporiadaných jarmokov za rok

1

1

Podprogram zahŕňa organizáciu jarmokov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb
a výber miestnych poplatkov.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
5 802 €
08.6.0. Rekreácia, kultúra a náboženstvo
5 802 €
Výdavky boli použité na energie, organizátorov, odmeny účinkujúcim v kultúrnom programe,
propagáciu, značenie predajných miest, dopravné značenie, poplatky autorským zväzom (SOZA)
a iné.

Podprogram 2.4:
Mestský rozhlas
Zámer podprogramu: Život mesta v éteri
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
12 946 €

Upravený
rozpočet
13 514 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
12 850 €

% čerpania
95,09

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov
o aktualitách zo života mesta
a mimoriadnych udalostiach

Merateľný ukazovateľ
počet reproduktorov v meste
percento dostupnosti mestského rozhlasu
obyvateľom mesta

15

Cieľová
hodnota
242

Dosiahnutá
hodnota
242

80

80

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje funkčnosť mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu
informačného, výstražného a varovného systému v meste, denne informuje o dôležitých činnostiach
a aktivitách v meste týkajúcich sa občanov mesta.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
12 850 €
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby
12 850 €
Počet spravovaných reproduktorov v meste k 31. 12. 2009 bol 225 kusov. Percento dostupnosti
mestského rozhlasu obyvateľom mesta bolo 80.
Pracuje sa na skvalitňovaní mestského rozhlasu, pričom sa vychádza z požiadaviek a upozornení
samotných občanov. Vzhľadom na ekonomickú krízu v roku 2009 nebola rozširovaná sieť mestského
rozhlasu, prevádzaná bola len jeho údržba.

Podprogram 2.5:
Bánovské noviny
Zámer podprogramu: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
19 916 €

Upravený
rozpočet
19 916 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
19 087 €

% čerpania
95,84

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov
o živote v meste prostredníctvom novín

Merateľný ukazovateľ
počet vydaných čísiel za rok
počet výtlačkov 1 čísla

Cieľová
hodnota
24
6 000

Dosiahnutá
hodnota
22
6 000

Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom
dvojtýždenníka Bánovské noviny.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
19 087 €
08.2.0. Kultúrne služby – MsKS s.r.o.
19 087 €
V roku 2009 bolo vydaných 22 čísiel Bánovských novín v celkovom náklade 132 000 kusov.
Štruktúra použitých výdavkov:
- grafická úprava a tlač
10 385,50 €
- mzdové a distribučné náklady
8 701,50 €

Podprogram 2.6:
Medzinárodná spolupráca - Primorsko
Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
10 755 €

Upravený
rozpočet
0€

Skutočnosť
k 31.12.2009
0€

% čerpania
-

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Výmena skúsenosti v oblasti
samosprávy

Merateľný ukazovateľ
počet návštev v Primorsku
počet prijatých návštev z Primorska

Cieľová
hodnota
1
1

Dosiahnutá
hodnota
0
0

Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s organizačným zabezpečením vzájomných stretnutí
s delegáciami z partnerských miest, kultúrne, spoločenské a športové akcie.
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Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
0€
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – výmenné styky s Primorskom
0€
V roku 2009 finančné prostriedky neboli čerpané vzhľadom na to, že plánované návštevy sa
neuskutočnili.

Program 3: Interné služby mesta
Zámer programu:
Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych
a účinných interných služieb
Rozpočet programu
na rok 2009
352 253 €

Upravený
rozpočet
670 829 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
558 633 €

% čerpania
83,28

Podprogram 3.1:
Právne služby pre mesto (externé)
Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
17 260 €

Upravený
rozpočet
17 260 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
2 615 €

% čerpania
15,15

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť kvalifikované odborné
zastúpenie mesta navonok

Merateľný ukazovateľ
percento vybavených jednotlivých právnych
vecí smerujúcich k uzatvoreniu danej veci

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

100 %

100 %

Cieľom podprogramu zabezpečiť odborné zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou,
orgánmi štátnej správy a ďalšími subjektmi.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
2 615 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy
2 445 €
04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne
0€
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť
170 €
Výdavky verejnej správy boli vynaložené na audit účtovnej závierky k 31.12.2008 a administráciu
úveru. V roku 2009 mesto Bánovce nad Bebravou nevyužilo zastupovanie mesta navonok
prostredníctvom profesionálnych advokátov pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, ani
inými subjektmi.

Podprogram 3.2:
Poradenská činnosť
Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
0€

Upravený
rozpočet
-

Skutočnosť
k 31.12.2009
-
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% čerpania
-

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť rýchle, kvalitné, právne
zastupovanie, poradenstvo pre jednotlivé
organizačné zložky mestského úradu
a občanov mesta

Merateľný ukazovateľ
percento spokojných zamestnancov
s poskytnutým poradenstvom
percento vyhraných súdnych sporov

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

100 %
50 %

100 %
50 %

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska ku
konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.
Odbor právny MsÚ poskytuje právne služby pracovníkom úradu na požiadanie vždy spravidla ihneď.
Pracovníci odboru právneho robia maximum preto, aby v súdnych sporoch boli úspešní, prípadne
dodržali merateľný ukazovateľ 50 %-nú úspešnosť v súdnych sporoch.
Výdavky na činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 –
Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary
a služby.

Podprogram 3.3:
Zasadnutia orgánov mesta
Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
36 513 €

Upravený
rozpočet
36 513 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
35 849 €

% čerpania
98,18

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Organizačne zabezpečiť
zasadnutia orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ
počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok
počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

Cieľová
hodnota
12
6

Dosiahnutá
hodnota
12
7

Aktivity v podprograme zahŕňajú všetky činnosti potrebné k materiálno-technickému zabezpečeniu
zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
35 849 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
35 849 €
V roku 2009 sa zasadnutia MsR a MsZ uskutočnili tak, ako boli naplánované. Okrem toho sa
uskutočnilo jedno mimoriadne zasadnutie MsZ. Výdavky boli použité na odmeny poslancom MsZ,
členom MsR a komisií pri MsZ.
Ostatné výdavky na činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu boli čerpané v Programe 14
– Podporná činnosť.

Podprogram 3.4:
Voľby
Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb a referend
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
0€

Upravený
rozpočet
51 860 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
51 346 €

18

% čerpania
99,01

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť efektívnu
administráciu volieb a referend

Merateľný ukazovateľ
očakávaný počet volieb a referend
v danom roku

Cieľová
hodnota
4

Dosiahnutá
hodnota
4

V rámci podprogramu sa zabezpečili nasledovné činnosti: určenie volebných okrskov, miestností,
vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie
predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov,
príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných
miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie
dokumentácie.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
51 346 €
01.6.0 Všeobecné verejné služby - voľby
51 346 €
Finančné prostriedky na aktivitu boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu.
V roku 2009 mesto zabezpečovalo nasledovné voľby:
- voľba prezidenta SR (2 kolá),
- voľby do Európskeho parlamentu,
- voľby do orgánov samosprávnych krajov (voľby do zastupiteľstva a voľby predsedu
samosprávneho kraja).

Podprogram 3.5:
Archív a registratúra
Zámer podprogramu: Kvalitné služby archívu a registratúry
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
0€

Upravený
rozpočet
-

Skutočnosť
k 31.12.2009
-

% čerpania
-

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu a zachovávanie
dokumentov podliehajúcich archivácií

Merateľný ukazovateľ
prírastok spisov v archivácii
za rok

Cieľová
hodnota
3 600

Dosiahnutá
hodnota
3 731

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti súvisiace so zabezpečením evidencie, tvorby, ukladania,
ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyraďovanie v registratúrnom stredisku
mesta.
Výdavky na činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu boli čerpané v rámci Programu 14 –
Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary
a služby.
Počet záznamov zaradených v spisoch v roku 2009 je 10 022.

Podprogram 3.6:
Správa, údržba a prevádzka budov
Zámer podprogramu: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe
MsÚ
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
101 573 €

Upravený
rozpočet
383 763 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
331 892 €
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% čerpania
86,48

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Vytvoriť primerané pracovné podmienky pre
výkon samosprávy

Merateľný ukazovateľ
obsadenosť budovy MsÚ
funkčnosť budov
počet spravovaných budov

Cieľová
hodnota
100 %
100 %
11

Dosiahnutá
hodnota
100 %
100 %
12

Aktivity v podprograme zabezpečovali funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy Mestského úradu
ako aj prestavbu bývalej ZŠ Školskej na administratívnu budovu.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
111 740 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
111 740 €
Ukazovatele zabezpečujeme v rozsahu, ako bol stanovený pre rok 2009 a tomu boli podriadené aj
doterajšie výdavky: na energie, na údržbu budov, objektov a ich častí, na interiérové vybavenie a jeho
údržbu. Do tohto podprogramu je zahrnutá správa nasledovných budov: budova MsÚ, budova býv.
OO PZ na Farskej ulici, archív na Ul. Školskej, DHZ Bánovce nad Bebravou, KD Dolné Ozorovce,
DHZ Dolné Ozorovce, Dom smútku Horné Ozorovce, KD Horné Ozorovce, TJ Horné Ozorovce
(kabíny), TJ Biskupice (šatne), DHZ Biskupice a KD Malé Chlievany. Budova na Farskej ul. (bývalé
OO PZ) ku koncu roku 2009 nebola obsadená, nakoľko v nej prebieha nevyhnutná údržba. Okrem nej
sú priestory využité na 100 %.
Kapitálové výdavky spolu:
220 152 €
04.4.3.Výstavba miest a obcí
220 152 €
Na Prestavbe bývalej ZŠ Školská na administratívnu budovu bola k 31. 12. 2009 financovaná
projektová dokumentácia v sume 1 106 eur a samotná realizácia v sume 184 543 eur, prestavbou sa
zabezpečilo využitie doteraz schátralej budovy.
Investíciou v sume 34 503 € na kanalizácii budovy MsÚ bol odstránený havarijný stav kanalizačných
rozvodov v suteréne budovy MsÚ. Opakovanými poruchami vznikali škody na suteréne budovy.

Podprogram 3.7:
Evidencia a správa pozemkov
Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
64 827 €

Upravený
rozpočet
39 133 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
10 150 €

% čerpania
25,94

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť informačne prehľadnú
a aktuálnu evidenciu majetku
mesta
Zabezpečiť vysporiadanie
nehnuteľností mesta

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

počet nájomných zmlúv

38

61

percento vysporiadaných nehnuteľností
v danom roku z celkového plánovaného počtu

35 %

50 %

Aktivity v podprograme zabezpečujú majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom schváleným uzneseniami MsZ formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena a pod.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
7 069 €
04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne
7 069 €
Finančné prostriedky boli použité na nájomné za nájom nehnuteľností, špeciálne služby (geometrické
plány), inzerciu, náhrady škôd zavinených mestom, štúdie, expertízy, posudky, kolky, poplatky.
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Výdavky na úhradu nájomného za pozemky, ktoré užíva mesto boli v sume 588 €. V zmysle uznesení
mestskej rady a mestského zastupiteľstva má mesto Bánovce nad Bebravou uzatvorených 6
nájomných zmlúv, kde mesto vystupuje ako nájomca. Ide o nájom na prístupovú cestu na Pažiť pozdĺž
potoka Dubnička, na pozemok v areáli TJ Biskupice a Horné Ozorovce, prístupovú cestu k silážnej
jame v obci Dežerice, na pozemok v areáli materskej školy v Horných Ozorovciach a na pozemok
v Malých Chlievanoch (Mlynský náhon). Súčasne mesto má uzatvorených 55 nájomných zmlúv, kde
vystupuje ako prenajímateľ.
Kapitálové výdavky spolu:
3 081 €
04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne
3 081 €
Za účelom vysporiadania pozemkov pod silážny žľab v k.ú. Dežerice mesto uzatvorilo kúpnu zmluvu
na kúpnu cenu 113 eur.
Ďalej mesto vykúpilo pozemok pod bývalou fontánou na sídlisku Stred za 2 968 €.

Podprogram 3.8:
Vnútorný informačný systém
Zámer podprogramu: Bezpečné a efektívne fungovanie vnútorného informačného
systému
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
48 630 €

Upravený
rozpočet
39 611 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
33 991 €

% čerpania
85,81

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť výkonné informačné
prostredie pre zamestnancov MsÚ

Merateľný ukazovateľ
počet spravovaných PC spolu
počet novoobstaraných PC v roku
počet spravovaných modulov

Cieľová
hodnota
80
5
35

Dosiahnutá
hodnota
87
4
33

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej
stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu
modulov ISS Corageo, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
17 060 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
17 060 €
Finančné prostriedky sa použili na nákup softvéru (933 €), údržbu softvéru (13 786 €), nákup
výpočtovej techniky (2 337 €) a na údržbu výpočtovej techniky (4 €).
Kapitálové výdavky spolu:
16 931 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
16 931 €
V rámci kapitálových výdavkov sa výdavky použili na nákup softvéru a nákup nového servera.

Podprogram 3.9:
Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
9 859 €

Upravený
rozpočet
11 859 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
9 550 €

21

% čerpania
80,53

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zvyšovanie kvalifikácie,
schopností a zručností
zamestnancov

Merateľný ukazovateľ
počet školení, seminárov
počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie,
seminár

Cieľová
hodnota
60
90

Dosiahnutá
hodnota
89
139

V rámci aktivít v podprograme sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov mesta, zabezpečuje
sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných
konferenciách a pod.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
9 550 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
9 550 €
Finančné prostriedky sa použili na úhradu školení, seminárov, kurzov, pracovných stretnutí, príp.
konferencií, ktorých sa zamestnanci zúčastnili ako aj cestovných nákladov spojených s nimi.

Podprogram 3.10:
Telekomunikačný a doručovací systém
Zámer podprogramu: Bezproblémové spojenie s okolím
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
52 115 €

Upravený
rozpočet
52 115 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
38 620 €

% čerpania
74,11

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť telekomunikačné spojenie
MsÚ s telekomunikačnými sieťami
Zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé poštové
a kuriérske služby

Merateľný ukazovateľ
počet telefónnych prípojok
priemerný počet zaslaných zásielok
poštou za rok
priemerný počet doručených zásielok
prostredníctvom kuriéra za rok

Cieľová
hodnota
96

Dosiahnutá
hodnota
77

5 000

22 400

2 000

15 700

Aktivity v podprograme zabezpečujú bezproblémový chod telefónnych prípojok, vnútornej telefónnej
siete, mobilných pripojení, poštových služieb prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriérov.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
38 620 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
38 620 €
Finančné prostriedky sa použili na poštové a telekomunikačné služby (37 310 €), komunikačnú
infraštruktúru (193 €), na nákup (1 087 €) a údržbu (30 €) telekomunikačnej techniky. Náklady na
odmeny kuriérom sú zúčtované v rámci podprogramu 14.1 Podporná činnosť - správa mesta.

Podprogram 3.11:
Autodoprava
Zámer podprogramu: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej
hospodárnosti a účelnosti jeho využitia
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
21 476 €

Upravený
rozpočet
38 715 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
44 620 €
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% čerpania
115,25

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť bezproblémové
fungovanie vozidiel

Merateľný ukazovateľ
počet prevádzkovaných automobilov
prehliadka funkčnosti vozidiel

Cieľová
hodnota
3
1 krát za mesiac

Dosiahnutá
hodnota
3
1 krát za mesiac

Aktivity v podprograme zabezpečujú servis a údržbu automobilov, rozpis jázd pre jednotlivé autá,
evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
18 672 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
18 672 €
Finančné prostriedky sa použili na nákup pohonných hmôt (8 758 €), servis vozového parku (7 862 €),
poistenie vozidiel (1 177 €), prepravné a nájom dopravných prostriedkov (700 €), nákup diaľničných
nálepiek a iné poplatky (158 €), nákup pracovných odevov a pomôcok súvisiacich s údržbou áut (17
€).
Kapitálové výdavky spolu:
25 948 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
25 948 €
V roku 2009 boli nakúpené 3 osobné autá: Seat Cordoba v sume 10 992 € a Dacia Logan – 2 kusy
v celkovej hodnote 14 956 €. Na nákup 2 kusov Dacia Logan mesto prijalo úver, z ktorého 1. splátka
(7 478 €) bola uhradená ihneď a 2. splátka v rovnakej sume bude uhradená v roku 2010.

Program 4: Služby občanom
Zámer programu:
Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov
a podnikateľov mesta Bánovce nad Bebravou
Rozpočet programu
na rok 2009
424 351 €

Upravený
rozpočet
385 060 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
218 076 €

% čerpania
56,63

Podprogram 4.1:
Činnosť matriky
Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
38 041 €

Upravený
rozpočet
38 041 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
34 913 €

% čerpania
91,78

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín
a podpisov

Merateľný ukazovateľ
priemerný počet úkonov vykonaných
matrikou za rok
predpokladaný počet osvedčených podpisov
a fotokópií za rok

Cieľová
hodnota
10 000

Dosiahnutá
hodnota
11 263

9 000

12 710

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky,
uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho
a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej
spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon
samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku.
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Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
34 913 €
01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika
34 913 €
Tak ako výkon matriky je zabezpečovaný pre 10 obcí okresu, osvedčovanie fotokópií listín a podpisov
sa vykonáva pre celý okres. Dôvodom je aj výška správneho poplatku za jednotlivé úkony, ktorá je
nižšia ako u notára.
Výdavky na činnosť matriky boli použité na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné
náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, údržbu nájomné za prenájom priestorov, školenia,
stravovanie, naturálne mzdy a na prídel do sociálneho fondu.

Podprogram 4.2:
Evidencia obyvateľstva – hlásenie pobytu občanov
Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné
výstupy a kvalitné informácie
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
0€

Upravený
rozpočet
-

Skutočnosť
k 31.12.2009
-

% čerpania
-

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú
evidenciu obyvateľov mesta
Poskytovať údaje a potvrdenia podľa
zákona

Merateľný ukazovateľ
časový rámec pre vybavenie 1 klienta

Cieľová
hodnota
15 min.

Dosiahnutá
hodnota
15 min.

predpokladaný počet úkonov za mesiac

40

50

Predmetom aktivít v podprograme je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt,
prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien
v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.
Na rýchlosť vybavenia klienta má vplyv prístup do centrálneho systému evidencie obyvateľstva –
REGOB. Väčšinou je pomalý, čo si vyžaduje zvýšenú trpezlivosť klienta.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté
v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky
do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.3:
Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
Zámer podprogramu: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev
a budov v meste
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
1 660 €

Upravený
rozpočet
1 660 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
749 €

% čerpania
45,12

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť promptné služby pri
vydávaní súpisných čísel
obyvateľom mesta

Merateľný ukazovateľ
čas potrebný na vydanie rozhodnutia
o určení súpisného čísla od prijatia
žiadosti
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Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

max. 30 dní

max. 30 dní

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc
a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových
domov, novostavieb v súlade s legislatívou.

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
749 €
04.4.3 Výstavba – majetko - právne
749 €
Mestský úrad zabezpečuje služby občanom a právnickým osobám pri určovaní súpisných
a orientačných čísiel na písomné požiadanie stavebníka v čase maximálne do 30 dní od požiadania.
V roku 2009 odbor právny vydal 109 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla, resp. o zmene a o zrušení
v lehote 30 dní od prijatia žiadosti. Uskutočnil sa nákup 13 uličných tabúl do miestnej časti Horné
Ozorovce v zmysle uznesenia MsZ a a 40 kusov súpisných čísiel.

Podprogram 4.4:
Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania
Zámer podprogramu: Flexibilná správa štátnych dotácii pre rozvoj bývania v meste
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
15 137 €

Upravený
rozpočet
15 137 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
11 649 €

% čerpania
76,96

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť vysokokvalitné služby
pri získavaní vlastného bývania
Zabezpečiť dodržiavanie
zákonných podmienok realizácie
podporených stavieb

Merateľný ukazovateľ
doba administrácie a odoslanie žiadostí
na ŠFRB
počet potencionálnych klientov služby
počet vykonaných kontrol za rok

Cieľová
hodnota
14 dní

Dosiahnutá
hodnota
14 dní

80

85

20

21

Mesto Bánovce nad Bebravou zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja
bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB,
konzultačná činnosť.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
11 649 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
11 649 €
Výdavky na činnosť stavebného úradu boli použité na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, na
prídel do sociálneho fondu. Ostatné výdavky boli čerpané v rámci podprogramu 14.1 Podporná
činnosť - správa mesta.

Podprogram 4.5:
Rybárske lístky
Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
0€

Upravený
rozpočet
-

Skutočnosť
k 31.12.2009
0€
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% čerpania
-

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť dôslednú evidenciu
a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Merateľný ukazovateľ
priemerný čas potrebný na
vydanie rybárskeho lístka

Cieľová
hodnota
max. 10 minút

Dosiahnutá
hodnota
max. 10 minút

Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov pre žiadateľov.
Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka nepresiahol časový interval 5 minút.
Popritom je vedená pravidelná a presná evidencia žiadateľov s termínom splatnosti rybárskeho lístka.
Platby za rybárske lístky vybavuje pokladňa MsÚ.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté
v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky
do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.6:
Služby podnikateľom
Zámer podprogramu: Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
0€

Upravený
rozpočet
-

Skutočnosť
k 31.12.2009
0€

% čerpania
-

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť rýchle administratívne
úkony podľa požiadaviek právnických
a fyzických osôb podnikajúcich na
území mesta

Merateľný ukazovateľ
čas potrebný na vydanie rozhodnutia
od podania žiadosti, u ktorých nie sú
pre konanie potrebné ďalšie
stanoviská

Cieľová
hodnota
max. 15
minút

Dosiahnutá
hodnota
max. 15
minút

Aktivitu predstavujú činnosti: povoľovanie prevádzkového času, evidencia podnikateľov a prevádzok,
vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov.
Popritom je vedená pravidelná a presná evidencia žiadostí spolu s rozhodnutím.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté
v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky
do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.7:
ZPOZ
Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej
spoločenskej úrovni
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
35 550 €

Upravený
rozpočet
32 231 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
21 505 €

% čerpania
66,72

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť dôstojnú
organizáciu všetkých
druhov občianskych
obradov

Merateľný ukazovateľ
predpokladaný počet uvítaní detí do života za rok
predpokladaný počet sobášov za rok
predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok
predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok
predpokladaný počet ostatných obradov za rok
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Cieľová
hodnota
30
60
15
12
20

Dosiahnutá
hodnota
28
42
10
8
11

Aktivitu predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, slávností
a iných podujatí ako aj prevádzku obradnej siene.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
21 505 €
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby - ZPOZ
6 976 €
V roku 2009 boli finančné prostriedky použité pre všetkých účinkujúcich na občianskych obradoch
a slávnostiach na úpravu zovňajšku a na odmenu za vykonanú prácu, na úpravu knihy ZPOZ-u.
Okrem uvedených akcií sa ZPOZ podieľalo na oslavách pri príležitosti Dňa Matiek a MDŽ,
predvianočných posedeniach v obytných domoch, kde sa sústreďujú dôchodcovia mesta, v Dome
opatrovateľskej služby, v Domove dôchodcov a M90.
08.4.0. Náboženské a iné spol. služby – obradná sieň
14 529 €
Finančné prostriedky boli použité na energie, nákup materiálu a na nájom priestorov obradnej siene
podľa uzatvorenej zmluvy s prenajímateľom priestorov.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú
zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky
do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.8:
Informačné tabule
Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
0€

Upravený
rozpočet
-

Skutočnosť
k 31.12.2009
-

% čerpania
-

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť promptné informovanie
občanov mesta

Merateľný ukazovateľ
doba aktualizácie informačnej
tabule

Cieľová
hodnota
max. 48 hodín

Dosiahnutá
hodnota
max. 24 hodín

Aktivitu predstavujú činnosti: povinné zverejňovanie informácií o dianí v meste, pripravovaných
akciách, sprístupnenie informácií vyplývajúcich zo zákona.
Snahou je, aby informácie boli na tabuli mesta „Úradné oznamy“ a „Informačná tabuľa“ zverejnené
hneď po obdržaní.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté
v Programe 14 – Podporná činnosť.

Podprogram 4.9:
Cintorínske služby
Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
147 049 €

Upravený
rozpočet
110 777 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
106 254 €

% čerpania
95,92

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske
služby

Merateľný ukazovateľ
celkový počet hrobových miest
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Cieľová
hodnota
4 000

Dosiahnutá
hodnota
3 968

Aktivity v podprograme zahrňujú činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
37 478 €
08.4.0 Náboženské a iné spol. služby - cintoríny
37 478 €
Pod údržbou cintorínov sa rozumie kosenie areálov, vyhrabávanie areálov, údržba chodníkov a ciest
v samotných areáloch cintorínov v meste a prímestských častiach. Najvyššie nároky na údržbu sú
v období sviatkov Veľkej noci a Pamiatky zosnulých.
Kapitálové výdavky spolu:
68 776 €
04.4.3 Výstavba miest a obcí
68 776 €
Realizáciou akcie Nový cintorín mesta - cesty a chodníky (11 176 €) vzniklo cca 90 hrobových miest
(záleží od typov – 1, 2, 3 hroby) a príprava pre tzv. centrum cintorína (kríž, zvonica, lavičky, zeleň).
V rámci vybudovania Domu smútku v Horných Ozorovciach (49 946 €) sa realizovalo dokončenie
domu smútku, osvetlenie, rozvody vodovodov do štádia možnosti užívania. Uvedené stavby boli
odovzdané do užívania občianskemu výboru Horné Ozorovce.
Finančné prostriedky v sume 7 654 € sa použili na vybudovanie chodníkov v starom cintoríne
s prepojením na novú časť cintorína v Dolných Ozorovciach.

Podprogram 4.10:
Správa bytových priestorov v obytných domoch
Zámer podprogramu: Dostupnosť bývania pre občanov mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
186 914 €

Upravený
rozpočet
187 214 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
43 006 €

% čerpania
22,97

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť potreby nájomník bytov vyplývajúce
z nájomných zmlúv
Odpredaj bytov do osobného vlastníctva

Merateľný ukazovateľ
počet opráv v roku

Cieľová
hodnota
5

Dosiahnutá
hodnota
2

počet odpredaných bytov
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11

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: prideľovanie mestských a nájomných bytov, príprava
IBV.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
6 060 €
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť
6 060 €
Finančné prostriedky boli použité na údržbu nájomných bytov (90 M a 42 b.j.). V objekte nájomných
bytov 90 M sa realizovalo prerobenie otváracieho systému ako aj sprevádzkovanie starých rozvodov
TV signálu. V objekte bytového domu s.č. 1 506 na Partizánskej ulici sa financoval otvárací
a zabezpečovací systém v sume 2 300 €.
Ďalej sa financovalo nájomné za neobsadené nájomné byty a provízia pri odpredaji bytov uhrádzané
na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenie za účelom prevodu bytov a nebytových priestorov majetku
mesta.
Kapitálové výdavky spolu:
36 946 €
04.4.3 Výstavba miest a obcí
36 946 €
V rámci kapitálových výdavkov sa financovalo vypracovanie projektovej dokumentácie pre IBV
v Dolných Ozorovciach v sume 3 500 €, ktorá je potrebná pre vydanie územného rozhodnutia pre
výstavbu 41 rodinných domov a 3 bytových domov. Vzniklo by tak bývanie pre približne 120
obyvateľov.
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Akciou Prestavba 14 b.j. na Ul. J. Matušku v sume 33 446 € vzniklo 12 jednoizbových bytov a 2
garsónky. Byty boli skolaudované v decembri 2009, v súčasnosti sa v rámci zateplenia celého
bytového domu vymieňajú okná v 14 b.j., na základe čoho budú odovzdané až v marci 2010.

Podprogram 4.11:
Výber daní a poplatkov
Zámer podprogramu: Efektívny výber daní a poplatkov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
0€

Upravený
rozpočet
-

Skutočnosť
k 31.12.2009
0€

% čerpania
-

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu
miestnych daní a poplatkov
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta
vymáhaním daňových nedoplatkov

Merateľný ukazovateľ
počet riešených podaní daňových subjektov
počet miestnych zisťovaní
počet daňových subjektov postúpených na
vymáhanie daňových nedoplatkov

Cieľová
hodnota
950
58

Dosiahnutá
hodnota
1 618
273

6

0

Aktivitu predstavuje komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných
VZN.
Počet riešených podaní daňových subjektov k 31.12. 2009, ako nové a opravené daňové priznania
k dani z nehnuteľností v počte 1 618, žiadosti o oslobodenie od platenia dane z titulu ZŤP daňovníka
v počte 72, počet miestnych zisťovaní cca 273. Vysoký počet daňových priznaní je z dôvodu predaja
tzv. Tatrováckych bytov v roku 2008. Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie
nedoplatkov je nulový, nakoľko bola týmto daňovníkom zaslaná výzva na zaplatenie nedoplatku, až
po nesplnení si tejto povinnosti sa začne konanie na vymoženie nedoplatku exekučnou cestou.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté
v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky
do poisťovní, tovary a služby.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer programu:
Bánovce nad Bebravou – bezpečné mesto
Rozpočet programu
na rok 2009
273 023 €

Upravený
rozpočet
270 702 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
253 798 €

% čerpania
93,76

Podprogram 5.1:
Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu: Nepretržitá ochrana verejného poriadku a zdravia občanov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
233 886 €

Upravený
rozpočet
231 565 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
224 809 €

29

% čerpania
97,08

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Minimalizovať protispoločenskú
činnosť aktívnym prístupom hliadok
mestskej polície
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta
Eliminovať hrubé narušenie verejného
poriadku počas kultúrnych
a športových podujatí v meste
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu
majiteľov psov v meste
Prispieť k znižovaniu kriminality
prostredníctvom preventívnych
programov na ZŠ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

730
11

730
12

2

2

100 %

100 %

počet vykonaných kontrol za rok
počet zrealizovaných prednášok

10
30

10
51

počet prednášaných hodín

30

51

Merateľný ukazovateľ
počet vykonaných hliadok príslušníkmi
MsP za rok
celkový počet príslušníkov MsP
počet kontrolovaných prechodov pre
chodcov
percentuálna účasť MsP na športových
a kultúrnych podujatiach organizovaných
mestom

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
224 809 €
03.1.0 Policajné služby - MsP
224 809 €
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie funkčnosti MsP pri zabezpečovaní verejného
poriadku a to konkrétne na mzdy a odvody, cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál,
interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, softvér, pracovné odevy a obuv, dopravné (palivo, údržba,
poistenie), údržbu strojov a budov (výmena okien, oprava osvetlenia), nájomné, školenia, stravovanie,
poistné, prídel do sociálneho fondu a ostatné služby, splácanie leasingových platieb za auto. Vyššie
čerpanie bolo na energiách z dôvodu rozšírenia priestorov MsP, ďalej na poštových
a telekomunikačných službách z dôvodu zrušenia vysielačiek a používania mobilných telefónov.
Prekročené boli aj výdavky na údržbu vozidla, z dôvodu výmeny spojky, tlmičov. Údržba strojov
a zariadení bola prekročená z dôvodu zvýšenej poruchovosti kopírovacieho stroja, ktorý bol
v minulosti preradený z MsÚ.

Podprogram 5.2: Kamerový systém
Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť občanov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
14 804 €

Upravený
rozpočet
14 804 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
12 131 €

% čerpania
81,94

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta

Merateľný ukazovateľ
počet prevádzkovaných kamier v meste

Cieľová
hodnota
3

Dosiahnutá
hodnota
3

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
12 131 €
03.1.0. Policajné služby - MsP
12 131 €
Uvedené finančné prostriedky boli použité na chod chránenej dielne zriadenej za účelom obsluhy
kamerového systému, ktorý slúži na monitorovanie námestia za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov
a návštevníkov mesta.
Chránená dielňa vznikla na základe Dohody č. 1/§56/2007/II/NS medzi Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Partizánskom a mestom Bánovce nad Bebravou a slúži na zvýšenú bezpečnosť
občanov mesta podľa Zákona č. 266/2009 z 24. júna 2009, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z.
o pomoci.
Od 7.7.2009 sa poskytuje príspevok najviac vo výške 50% zo súm na základe dokladov
preukazujúcich vynaložené náklady.
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Podprogram 5.3:
Civilná ochrana
Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej
situácie
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
3 485 €

Upravený
rozpočet
3 485 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
382 €

% čerpania
10,94

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom
mimoriadnych udalostí
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o postupe
v prípade vzniku mimoriadnej situácie

Merateľný ukazovateľ
aktualizovaná agenda CO
počet distribuovaných letákov za
rok

Cieľová
hodnota
áno

Dosiahnutá
hodnota
áno

200

200

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
382 €
02.2.0. Civilná ochrana
382 €
Výdavky v rámci civilnej ochrany boli použité na nákup časopisov, špeciálneho materiálu, údržbu CO
skladu a na informačno-konzultačné služby.

Podprogram 5.4:
Požiarna ochrana
Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
20 848 €

Upravený
rozpočet
20 848 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
16 476 €

% čerpania
79,03

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť akcieschopnosť
dobrovoľných hasičov
Minimalizovať riziko vzniku
požiarov na území mesta
Preventívno-osvetová činnosť

Merateľný ukazovateľ
počet dní výcviku dobrovoľného hasičského
zboru
počet vykonaných preventívnych prehliadok
počet kolektívov mladých hasičov
počet akcií v rámci prevencie

Cieľová
hodnota
16

Dosiahnutá
hodnota
48

140

112

8
50

10
36

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
15 011 €
03.2.0. Požiarna ochrana
15 011 €
Výdavky rozpočtu dobrovoľných hasičov smerovali predovšetkým na údržbu techniky, ktorá je
pomerne zastaralá. Všetky 4 dobrovoľné hasičské zbory sa zúčastňujú na plnení úloh vyplývajúcich
z Požiarneho poriadku mesta okrem akcií aj pravidelnou údržbou techniky a výcviku. Mladí hasiči sa
združujú v šiestich družstvách „Plameň“, kde je veková kategória od 8 do 15 rokov. Starší nad 15
rokov do 18 rokov sú v 4 družstvách dorastencov.
Kapitálové výdavky spolu:
1 465 €
03.2.0. Požiarna ochrana
1 465 €
Z kapitálových výdavkov bol zrealizovaný nákup plávajúceho čerpadla pre DHZ Dolné Ozorovce.
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Program 6: Odpadové hospodárstvo
Zámer programu:
Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na
ochranu životného prostredia
Rozpočet programu
na rok 2009
543 516 €

Upravený
rozpočet
565 996 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
564 641 €

% čerpania
99,76

Podprogram 6.1:
Odvoz odpadu
Zámer podprogramu: Zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu v meste
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
221 503 €
Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť nákladovo
efektívny vývoz
všetkých druhov
odpadov

Upravený
rozpočet
270 873 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
270 872 €

Merateľný ukazovateľ
predpokladané množstvo vyvezeného odpadu
za rok
frekvencia vývozu odpadových nádob v IBV
frekvencia vývozu odpadových nádob v KBV

% čerpania
100,00

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

7 300 ton
1 krát týždenne
2 krát týždenne

5 636 ton
1 krát týždenne
2 krát týždenne

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
05.1.0. Nakladanie s odpadmi

270 872 €
270 872 €

Vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadu je v našom meste zabezpečovaný prostredníctvom
firmy TEDOS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou. V roku 2009 bolo vyvezené na skládku 4 701 ton
komunálneho odpadu.
Vývoz veľkorozmerného odpadu je zabezpečovaný prostredníctvom firmy SOBA Bánovce, s.r.o.,
Bánovce nad Bebravou. V roku 2009 bolo vyvezené na skládku 722 ton veľkorozmerného odpadu.
K zníženie celkového vyvezeného množstva odpadov oproti plánovanému množstvu došlo
z nasledovných dôvodov:
- aktívna kontrolná činnosť poverenými pracovníkmi mesta (kontrola podnikateľských subjektov,
následná súčinnosť s OÚ ŽP Trenčín),
- kontrola vážnych lístkov,
- kontrola smetných stanovíšť,
- separácia a dotrieďovanie na dvore VPP a prostredníctvom firmy TEDOS, s.r.o.
K poklesu čerpania výdavkov na odvoz odpadu nedošlo, nakoľko v uvedenom období mesto ukladalo
odpad na skládku LOBBE BORINA – Livinské Opatovce, ktorá je vzdialená od mesta Bánovce nad
Bebravou 19 km. V období apríl, máj, jún a do 16.7.2009 ukladalo odpad na skládku Veronika, a.s.
Dežerice, ktorá je vzdialená od mesta 7 km.

Podprogram 6.2:
Uloženie odpadu
Zámer podprogramu: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
217 188 €

Upravený
rozpočet
234 307 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
236 271 €
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% čerpania
100,84

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu
odpadu podľa potrieb občanov

Merateľný ukazovateľ
% odpadu uloženého na skládku z celkovo
vyprodukovaného množstva odpadu za rok

Cieľová
hodnota
max. 85 %

Dosiahnutá
hodnota
97 %

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
236 271 €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi
236 271 €
Naše mesto v mesiacoch január, február, marec 2009 a od 16.7.2009 zmenilo skládku odpadov.
V uvedenom období mesto ukladalo odpad na skládku LOBBE BORINA – Livinské Opatovce.
V období apríl, máj, jún a do 16.7.2009 ukladalo odpad na skládku Veronika, a.s. Dežerice.
V priebehu roku 2009 bol zaznamenaný aj nárast ceny za uloženie komunálneho a veľkorozmerného
odpadu cca o 11 %.

Podprogram 6.3:
Separovaný zber
Zámer podprogramu: Úspešné zavedenie projektu Intenzifikácie separovaného zberu
v meste Bánovce nad Bebravou
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
56 429 €

Upravený
rozpočet
23 235 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
19 805 €

% čerpania
85,24

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zvýšiť stupeň ochrany životného
prostredia formou separovaného
zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ
podiel separovaného zberu na celkovom
vyprodukovanom množstve odpadov za rok

Cieľová
hodnota
min. 15 %

Dosiahnutá
hodnota
3%

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
19 805 €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi
19 805 €
V rámci rozdelenia nádob na separovaný zber pre mikroregión Bánovecko bolo mestu Bánovce n. B.
poskytnutých a vyčlenených 70 ks nádob. Tieto boli v rámci I. etapy rozmiestnené v lokalitách
STRED, SEVER, čiastočne DUBNIČKA, čím sa rozšírila separácia kovových obalov, tetrapakov
a plastov do 1100 l nádob. V ostatných lokalitách mesta zostal naďalej vrecový systém zberu
vyseparovaných komodít.
K zníženiu celkového množstva odpadov došlo taktiež z dôvodu zvýšenej separácie odpadov
a dotrieďovaním v areáli VPP aktivačnými pracovníkmi mesta a zbernými dvormi prostredníctvom
firmy TEDOS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
Kapitálové výdavky spolu:
04.4.3. Výstavba miest a obcí

0€
0€

Z narozpočtovaných kapitálových výdavkov v hodnote 36 513 eur na intenzifikáciu
separovaného zberu v roku 2009 nebolo čerpané.

Podprogram 6.4:
Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi
Zámer podprogramu: Zabezpečiť pravidelnú a ekologickú likvidáciu odpadov
v meste Bánovce nad Bebravou
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Rozpočet podprogramu
na rok 2009
48 396 €

Upravený
rozpočet
37 581 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
37 693 €

% čerpania
100,30

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Minimalizovať nelegálne skládky
odpadu
Dobudovanie stanovíšť pod
odpadové nádoby

Merateľný ukazovateľ
počet odstránených nelegálnych skládok
odpadu
počet novovybudovaných stanovíšť za rok

Cieľová
hodnota
2

Dosiahnutá
hodnota
2

3

0

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
05.1.0. Nakladanie s odpadmi

37 693 €
37 693 €

Uvedené finančné prostriedky boli použité na nákup odpadových nádob, materiál
na stanovišťa pod kontajnery, údržbu kontajnerov, manipulačné poplatky za výber poplatku
za TKO správcom bytových domov, likvidáciu divokých skládok, likvidáciu biologicky
rozložiteľného odpadu. Z dôvodu finančnej krízy v roku 2009 neboli v meste vybudované
nové stanovištia pod odpadové nádoby.

Program 7: Doprava
Zámer programu:
Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov
Rozpočet programu
na rok 2009
39 368 €

Upravený
rozpočet
39 368 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
39 360 €

% čerpania
99,98

Podprogram 7.1:
Platby za straty v MHD
Zámer podprogramu: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za povinnosťami a
aktivitami
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
39 368 €

Upravený
rozpočet
39 368 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
39 360 €

% čerpania
99,98

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta a prímestských častí

Merateľný ukazovateľ
výkony v MHD za rok

Cieľová
hodnota
39 000 km

Dosiahnutá
hodnota
39 000 km

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
39 360 €
04.5.1. Cestná doprava
39 360 €
Finančné prostriedky boli použité na prevádzkovú dotáciu do MHD a vykrytie straty SAD a.s.
Prievidza na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami MHD v meste na základe
pokrytia potrieb občanov mesta.
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Program 8: Komunikácie a verejné priestranstvá
Zámer programu:
Bezpečné, vysoko kvalitné a udržované komunikácie
Rozpočet programu
na rok 2009
455 917 €

Upravený
rozpočet
376 476 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
334 004 €

% čerpania
88,72

Podprogram 8.1:

Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov
a odstavných plôch
Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
182 565 €

Upravený
rozpočet
167 494 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
138 129 €

% čerpania
82,47

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na
území celého mesta

Merateľný ukazovateľ
celková dĺžka spravovaných
miestnych komunikácií

Cieľová
hodnota
59 km

Dosiahnutá
hodnota
59 km

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
136 057 €
04.5.1 Cestná doprava
136 057 €
Finančné prostriedky boli použité na vyspravenie výtlkov, údržbu chodníkov, údržbu vodorovného
dopravného značenia, údržba zvislého dopravného značenia, spomaľovacie prahy Ul. 5. apríla, na
chodníky (liatym asfaltom) –Ul. Strážovská, Slatinská, Hollého, Horné Ozorovce, pri IV. ZŠ, na
chodníky (ABJ) – MŠ J. C. Hronského, Za Valy, A. Hlinku (chodník a odvodnenie), Ul. Partizánska –
autobusová čakáreň – odvodnenie, chodníky (dlažbou) v Biskupiciach, na údržbu komunikácie Pažiť,
na údržbu dopravného značenia – Ul. 9. mája, J. Kačku, K štadiónu, Bernolákova, osadenie pevných
kolov na Ul. 9. mája pri spomaľovacích prahoch.
Kapitálové výdavky spolu:
2 072 €
04.5.1 Cestná doprava
2 072 €
Finančné prostriedky boli použité na nákup autobusovej čakárne do Horných Ozoroviec.

Podprogram 8.2:

Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných
plôch
Zámer podprogramu: Kvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo
udržateľný rozvoj mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
104 229 €

Upravený
rozpočet
103 011 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
95 886 €
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% čerpania
93,08

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Rozšíriť sieť miestnych
komunikácií a parkovísk v meste

Merateľný ukazovateľ
počet novovybudovaných a rozšírených
odstavných plôch

Cieľová
hodnota
4

Dosiahnutá
hodnota
4

Štruktúra výdavkov:
Kapitálové výdavky spolu:
95 886 €
04.5.1. Cestná doprava
95 886 €
Financovalo sa vybudovanie odstavnej plochy Hronského - Novomeského v sume 39 806 €, kde
vzniklo 28 nových parkovacích miest a bolo potrebné realizovať naviac prácu - odvodnenie podložia
parkovísk drenážou.
Vybudovaním odstavnej plochy na Ul. K priehrade (16 595 €) bolo vybudovaných a správcovi
odovzdaných 12 parkovacích miest. Okrem toho je pripravených ďalších 11 miest vyštrkovaním.
Odstavná plocha na Ul. Mojmírova (24 551 €) bola ukončená a 44 parkovacích miest bolo
odovzdaných do užívania.
Odstavná plocha na Ul. A. Hlinku (14 934 €) bola vyštrkovaná, čím vznikla možnosť parkovania, ale
bez výkonu zimnej údržby.

Podprogram 8.3:
Čistenie mesta
Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné
priestranstvá
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
169 123 €

Upravený
rozpočet
105 971 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
99 989 €

% čerpania
94,36

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie
komunikácií a verejných priestranstiev
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej
premávky počas zimných mesiacov

Merateľný ukazovateľ
dĺžka spravovaných miestnych
komunikácií
pohotovosť

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

59 km

59 km

1 900 hodín

1 900 hodín

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
99 989 €
04.5.1. Cestná doprava
99 989 €
Údržba miestnych komunikácií bola zabezpečovaná v zime zimnou údržbou a pohotovosťami
v domácnosti, v pozimnom období čistením MK po zime a bežnou údržbou (zametákmi).
Zimné mesiace zabezpečované vrátane posypov bez problémov, pre obdobie po zime prehodnotíme
spôsob a kontrolu prác pri čistení miestnych komunikácií.

Program 9: Vzdelávanie
Zámer programu:
Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov
reagujúce na aktuálne trendy
Rozpočet programu
na rok 2009
5 096 727 €

Upravený
rozpočet
5 108 574 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
5 190 793 €
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% čerpania
101,61

Podprogram 9.1:
Materské školy
Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí
a záujmy rodičov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
1 245 567 €

Upravený
rozpočet
1 218 870 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
1 319 788 €

% čerpania
108,28

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť výchovné
a vzdelávacie služby
v materských školách a dosiahnuť
najvyššiu možnú kvalitu
výchovných a vzdelávacích
služieb v materských školách

Merateľný ukazovateľ
počet prevádzkovaných materských škôl
v meste
predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ
% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými
službami

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

7
641
100 %

7
641
100 %

V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné
výchovné a vzdelávacie služby zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
Štruktúra výdavkov:
1 303 886 €
Bežné výdavky spolu:
09.1.1. Predškolská výchova
1 303 886 €
Počet materských škôl (ďalej MŠ) v meste sa nezmenil je ich 7. Počet detí navštevujúcich MŠ bol
v školskom roku 2008/2009 – 641. Rodičia boli s poskytovanými službami vo všetkých materských
školách spokojní, nezaznamenali sme ani jednu sťažnosť.
Finančné prostriedky rozpočtované pre 7 MŠ boli použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
na poistné a príspevky do poisťovní, na tovary a služby. Výdavky na tovary a služby zahŕňajú
výdavky určené na materiálno-technické vybavenie MŠ, na energie, na vodné a stočné, na poplatky
pre telekomunikácie, na všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov,
prídel do sociálneho fondu. Drobné opravy v budovách a ostatných častiach objektov MŠ boli iba
v obmedzenej miere zrealizované na základe zápisov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v
Trenčíne.
Kapitálové výdavky spolu:
15 902 €
09.1.1. Predškolská výchova
15 902 €
Z finančných prostriedkov rozpočtovaných na kapitálové výdavky sa zrealizoval nákup škrabky na
zeleninu pre ŠJ MŠ Radlinského (1 050 €), nákup plynového kotla na prípravu teplej vody pre MŠ
Komenského (1 778 €), zrealizovalo sa vybudovanie chladiaceho zariadenia v ŠJ MŠ Radlinského
(6 445 €) a rekonštruovalo sa zariadenie na prípravu teplej vody v MŠ Hollého (6 629 €).

Podprogram 9.2:
Základné školy
Zámer podprogramu: Moderné a úspešné školy rešpektujúce potreby, záujmy a
slobodné rozhodnutie žiakov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
3 250 747 €

Upravený
rozpočet
3 276 900 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
3 278 808 €

% čerpania
100,06

Podprogram zahŕňa všetky činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste
Bánovce nad Bebravou.
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Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v meste Bánovce
nad Bebravou

Realizovať oceňovanie pedagógov
Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ
Prvákom vytvárať pozitívnu
atmosféru pri vstupe do školy
Realizovať oceňovanie žiakov za
Detský čin roka

Cieľová
hodnota
5
2 274

Dosiahnutá
hodnota
5
2 274

308

325

38
15
25

5
15
25

počet odmenených prvákov

218

218

počet ocenených žiakov

1

4

Merateľný ukazovateľ
počet základných škôl v meste
predpokladaný počet žiakov navštevujúcich
ZŠ
počet prijatých žiakov na stredné školy zo
všetkých
počet žiakov opakujúcich ročník
počet ocenených pedagógov
počet ocenených žiakov

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
3 247 144 €
09.1.2. Základné školy
3 247 144 €
Počet základných škôl (ďalej ZŠ) v meste sa nezmenil je ich päť. Počet žiakov navštevujúcich ZŠ bol
v školskom roku 2008/2009 2 274. Počet prijatých žiakov na stredné školy bol 325. Počet žiakov
opakujúcich ročník po vykonaných opravných komisionálnych skúškach, ktoré sa konajú v ZŠ bol 5.
Počet ocenených pedagógov bol 15 a počet ocenených žiakov bol 25. Na začiatku nového školského
roka 2009/2010 každý nastupujúci žiak 1. ročníka dostal prvácku žiacku knižku a ďalšie drobné
darčeky, ktoré si školy pripravili. Zrealizovalo sa oceňovanie žiakov Detský čin roka a boli ocenení 4
žiaci, z toho 3 na celoslovenskej úrovni.
Finančné prostriedky určené pre ZŠ s právnou subjektivitou boli použité na mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, na tovary a služby. Predmetná časť zahŕňa
výdavky na materiálno-technické vybavenie ZŠ, na energie, na vodné a stočné, na poplatky pre
telekomunikácie, na opravy budov a ich častí na všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody,
stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, na odmeny na základe dohôd. Nenormatívne
výdavky boli použité na vzdelávacie poukazy, na dopravné a na asistentov učiteľa.
Kapitálové výdavky spolu:
31 664 €
31 664 €
09.1.2. Základné školy
Z kapitálových výdavkov sa realizovala rekonštrukcia asfaltového ihriska v ZŠ Komenského v sume
31 664 €. K dnešnému dňu je pre Rekonštrukciu ZŠ Komenského ukončené verejné obstarávanie. Je
podpísaná Zmluva o dielo, mandátne zmluvy na výkon externého manažmentu a stavebného dozoru.
Kompletujú sa podklady k zmluve o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov. V prípade
rekonštrukcie ZŠ Duklianska prebieha verejné obstarávanie s predpokladaným termínom skončenia
do 30.05.2010.

Podprogram 9.3:
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ZUŠ
Zámer podprogramu: Moderná základná umelecká škola rešpektujúca individuálne
potreby a záujmy detí, žiakov, študentov a dospelých
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
321 915 €

Upravený
rozpočet
301 888 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
294 581 €

% čerpania
97,58

Aktivity v podprograme zabezpečujú odborné umelecké vzdelanie v odboroch hudobnom, výtvarnom, tanečnom
a literárno-dramatickom v meste podľa potrieb a požiadaviek žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň
umeleckých schopností.
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Cieľ
Zabezpečiť kvalitný
výchovno - vzdelávací
proces v meste Bánovce
nad Bebravou

Merateľný ukazovateľ
počet žiakov navštevujúcich ZUŠ
počet absolventov prijatých na konzervatóriá
počet absolventov prijatých na stredné umelecké školy
% spokojnosti dospelých s poskytovanými službami

Cieľová
hodnota
443
3
2
100

Dosiahnutá
hodnota
443
3
4
100

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
292 981 €
09.1.2. Základné školy (ZUŠ)
292 981 €
Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ bol v školskom roku 2008/2009 – 443. Počet absolventov prijatých
na konzervatóriá bol 3 a na stredné umelecké školy 4. Rodičia a dospelí boli s poskytovanými
službami v škole spokojní, nezaznamenali sme ani jedinú sťažnosť.
Finančné prostriedky určené pre ZUŠ s právnou subjektivitou boli použité na mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, na tovary a služby, na energie, na vodné
a stočné, na poplatky pre telekomunikácie, na opravu budovy a jej časti na všeobecné služby, poplatky
a odvody, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, na odmeny pracovníkov
mimopracovného pomeru.
Kapitálové výdavky spolu:
1 600 €
1 600 €
09.1.2. Základné školy(ZUŠ)
Z kapitálových výdavkov sa financovalo vypracovania projektovej dokumentácie Skvalitnenie
umeleckého vzdelávania v meste.

Podprogram 9.4:
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie – CVČ
Zámer podprogramu: Moderné centrum voľného času rešpektujúce individuálne
potreby a záujmy detí, žiakov, študentov a mládeže
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
157 970 €

Upravený
rozpočet
145 157 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
127 706 €

% čerpania
87,98

Aktivity v podprograme zabezpečujú podmienky pre výchovno-vzdelávaciu, záujmovú,
rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v meste v priebehu celého kalendárneho roka
vrátane školských prázdnin.
Cieľ
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu
a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít v
meste
Rozšíriť spektrum voľno-časových
aktivít
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity
Realizovať voľno-časové aktivity

Merateľný ukazovateľ
počet detí navštevujúcich CVČ
počet detí navštevujúcich akcie CVČ
počet študentov a mládeže
počet vzdelávacích aktivít
% spokojných rodičov a detí s poskytnutými
službami
počet novozavedených druhov aktivít
% zvýšenia žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku
počet podaných projektov

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
09.1.2. Základné školy (CVČ)

Cieľová
hodnota
671
1 500
89
87
100 %

Dosiahnutá
hodnota
671
12 118
6 130
87
100 %

2

3

10 %

10 %

2

3

127 706 €
127 706 €
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Počet detí navštevujúcich centrum voľného času (ďalej CVČ) v školskom roku 2008/2008 bol 671.
Počet detí navštevujúcich akcie CVČ bolo 12 118, počet študentov a mládeže navštevujúcich CVČ
bolo 6 130. Počet vzdelávacích aktivít bol 87. Rodičia a deti boli s poskytovanými službami spokojní,
nezaznamenali sme ani jednu sťažnosť. Počet novozavedených druhov aktivít – krúžkov boli tri, počet
podaných a zrealizovaných projektov - boli tri. Záujem žiakov o voľno-časové aktivity sa zvýšil
o 10%.
Finančné prostriedky určené pre CVČ boli použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na
poistné a príspevky do poisťovní, na tovary a služby. Výdavky boli použité na materiálno-technické
vybavenie, na energie, na vodné a stočné, na poplatky pre telekomunikácie, poplatky a odvody,
stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu.

Podprogram 9.5:
Ieštátne školské zariadenia
Zámer podprogramu: Moderné neštátne školské zariadenia rešpektujúce individuálne
potreby a záujmy detí a žiakov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
27 451 €

Upravený
rozpočet
53 721 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
62 285 €

% čerpania
115,94

Aktivity v podprograme zabezpečujú financovanie detského integračného centra.
Cieľ
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania
v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ
celkový počet detí v DIC

Cieľová
hodnota
500

Dosiahnutá
hodnota
500

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
62 285 €
09.1.2. Základné školy (SCŠPP)
62 285 €
Podľa podkladov, ktoré nám predložil zriaďovateľ súkromného centra špeciálno-pedagogického
poradenstva (ďalej SCŠPP) bol celkový počet klientov v školskom roku 2008/2009 – 500. Pri
zostavovaní rozpočtu na rok 2009 neboli napočítané finančné prostriedky na tento počet klientov,
preto sa pri úprave rozpočtu zohľadnil skutočný stav a prepočet koeficientov podľa pokynov MF SR
v súlade so zákonom.
Finančné prostriedky určené pre SCŠPP boli použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na
poistné a príspevky do poisťovní a na tovary a služby.

Podprogram 9.6:
Školské účelové zariadenia
Zámer podprogramu: Moderné stredisko služieb škole poskytujúce odbornú,
technickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam
pri zabezpečovaní ich prevádzky
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
53 277 €

Upravený
rozpočet
72 238 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
72 192 €

% čerpania
99,94

Aktivity v podprograme zabezpečujú prevádzku a obnovu budov škôl a školských zariadení.
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Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová Dosiahnutá
hodnota hodnota

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu
a rôznorodosť poskytovania služieb
školám a školským zariadeniam na území
mesta
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu
a rôznorodosť poskytovania služieb
školám a školským zariadeniam v okrese

počet základných škôl v meste
počet materských škôl v meste
počet školských zariadení v meste

5
7
19

5
7
19

počet základných škôl v okrese
počet materských škôl v okrese

11
22

11
22

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
51 817 €
09.6.0.7. Stredisko služieb škole
51 817 €
Stredisko služieb škole (ďalej SSŠ) poskytovalo odbornú, technickú a materiálnu pomoc na základe
požiadania 5-tich riaditeľov právnych subjektov zo ZŠ v meste. V meste poskytovali pomoc na
základe požiadaviek riaditeliek MŠ a vedúcich školských jedální. Pomoc poskytovali pri organizovaní
akcií uskutočňovaných v CVČ, v ZUŠ a pri akciách organizovaných zriaďovateľom. Počas roka
poskytovali služby na základe požiadania škôl v pôsobnosti okresu.
Finančné prostriedky určené pre SSŠ boli použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na
poistné a príspevky do poisťovní a na tovary a služby.
Kapitálové výdavky spolu:
09.6.0.7. Stredisko služieb škole
Z kapitálových výdavkov sa financovala rekonštrukcia ústredného vykurovania.

20 375 €
20 375 €

Podprogram 9.7:
Spoločný školský úrad
Zámer podprogramu: Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl
a školských zariadení
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
39 800 €

Upravený
rozpočet
39 800 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
35 433

% čerpania
89,03

Aktivity v rámci podprogramu zabezpečujú v meste a okrese rozvoj a skvalitňovanie výchovy
a vzdelávania v ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ v duchu národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania
v SR, zabezpečiť v meste stravovanie detí, žiakov a dospelých v zmysle zásad správnej výživy
a odporúčaných výživových dávok a výchovu k správnym stravovacím návykom.

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť odbornú a poradenskú
pomoc riaditeľom škôl a školských
zariadení v oblasti metodickej,
personálnej a pedagogickej

Merateľný ukazovateľ
počet ZŠ
počet ZUŠ
počet CVČ
počet ŠKD
počet ŠJ

Cieľová
hodnota
16
1
1
16
23

Dosiahnutá
hodnota
16
1
1
16
23

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
35 433 €
01.1.1.6. Výdavky verejnej správy - obce
35 433 €
Spoločný školský úrad zabezpečoval v školskom roku 2008/2009 odbornú a poradenskú pomoc,
kontroloval dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a
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v oblasti školského stravovania, vydával organizačné pokyny pre riaditeľov, a poskytoval odbornú a
poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam a ich zriaďovateľom.

Program 10: Šport
Zámer programu:
Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta
Bánovce nad Bebravou
Rozpočet programu
na rok 2009
697 739 €

Upravený
rozpočet
1 210 412 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
963 370 €

% čerpania
79,59

Podprogram 10.1: Podpora športových aktivít
Zámer podprogramu: Športujúce mesto
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
40 829 €

Upravený
rozpočet
53 168 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
49 375 €

% čerpania
92,87

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť široké spektrum
športových podujatí pre deti,
mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ
počet zorganizovaných športových podujatí
za rok
počet podporených športových organizácií

Cieľová
hodnota
6

Dosiahnutá
hodnota
8

11

12

V rámci tohto podprogramu sa podporujú športové aktivity v meste prostredníctvom Komisie mládež
a telesnú kultúru a ostatné aktivity smerujúce k podpore športu v meste.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
43 766 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy – obce
17 762 €
08.1.0. Rekreačné a športové služby
26 004 €
V rámci uvedeného programu sa podporili športové aktivity a to nákupom hádzanárskych brán a
nákupom signalizačného zariadenia do športovej haly, podporila sa činnosť basketbalového oddielu,
karatistického oddielu, zápasníckeho oddielu, stolnotenisového oddielu M. Chlievany, ďalej sa mesto
spolupodieľalo na organizácii celomestských športových akcií „Beh oslobodenie mesta“ a „Detskej
športovej olympiády“.
Formou transferov prostredníctvom komisie pre mládež a telesnú kultúru sa mesto spolupodieľalo na
organizácii športových akcií v meste v celkovej sume 17 762 €.
Kapitálové výdavky spolu:
5 609 €
08.1.0. Rekreačné a športové služby
5 609 €
V rámci uvedeného programu sa podporili športové aktivity a to nákupom basketbalového koša
v hodnote 3 319 eur a časomiery v hodnote 2 290 eur do športovej haly.

Podprogram 10.2: Športová hala a podpora klubu
Zámer podprogramu: Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov
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Rozpočet podprogramu
na rok 2009
34 522 €

Upravený
rozpočet
31 601 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
31 600 €

% čerpania
100,00

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť celoročné využitie
športovej haly pre aktívne športové
využitie

Merateľný ukazovateľ
počet prevádzkových hodín za rok
počet športovcov aktívne využívajúcich
športovú halu

Cieľová
hodnota
1 200
235

Dosiahnutá
hodnota
1 200
240

Program zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
31 600 €
08.1.0. Rekreačné a športové služby
31 600 €
Finančné prostriedky sa použili vo forme poskytnutého transferu pre hádzanársky oddiel (26 290 €)
a na údržbu športovej haly (5 310 €), v rámci ktorej sa vymenili sprchové batérie, položilo sa nové
linoleum, uskutočnili sa nátery na steny, oprava svietidiel a strešnej krytiny.

Podprogram 10.3: Futbalový štadión a podpora klubu
Zámer podprogramu: Mesto žijúce futbalom
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
56 762 €

Upravený
rozpočet
52 148 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
52 224 €

% čerpania
100,15

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Vytvárať podmienky na zabezpečenie
telesnej kultúry a športu, zvlášť na
úseku rozvoja mládežníckeho športu

Merateľný ukazovateľ
počet hodín využitých pre šport za rok
priemerná návštevnosť domáceho zápasu

Cieľová
hodnota
1 950
350

Dosiahnutá
hodnota
1 950
350

Program zabezpečuje správu a prevádzku futbalového štadióna v Bánovciach nad Bebravou za účelom
podpory futbalu. Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
52 224 €
08.1.0. Rekreačné a športové služby
52 224 €
Finančné prostriedky boli poskytnuté vo forme transferu na prevádzkové náklady FK Spartak vo
výške 41 526 €, kúpilo sa príslušenstvo ku kosačke PROFLEX 18 vo výške 1 991 € a uskutočnila sa
údržba futbalového štadiónu a kabín v sume 8 707 €.

Podprogram 10.4: Zimný štadión a podpora klubu
Zámer podprogramu: Korčuľovanie pre každého
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
549 360 €

Upravený
rozpočet
1 058 357 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
814 496 €
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% čerpania
76,96

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť efektívne využitie
ľadovej plochy
Podporiť športovú výchovu detí
Rekonštrukcia zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ
počet využitých hodín za rok

Cieľová
hodnota
1 080

Dosiahnutá
hodnota
1 080

počet hodín pre aktívnych športovcov za rok
využitie hodín pre verejnosť za rok
začiatok realizácie prekrytia ľadovej plochy

350
730
áno

350
730
áno

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
25 393 €
08.1.0. Rekreačné a športové služby
25 393 €
Finančne mesto poskytlo transfer Hokejovému klubu Spartak v sume 25 393 € na prevádzkové
náklady.
Kapitálové výdavky spolu:
789 103 €
04.4.3.Výstavba miest a obcí
751 976 €
08.1.0. Rekreačné a športové služby
37 127 €
Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 48 575 eur,
realizáciu prestrešenia zimného štadióna v sume 703 401 eur a na úhradu doplatku za realizovanú
rekonštrukciu chladiaceho zariadenia realizovaného v roku 2008 v zmysle platnej Zmluvy o dielo
v sume 37 127 eur.

Podprogram 10.5: TJ Sokol Biskupice
Zámer podprogramu: Biskupice žijúce futbalom
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
7 801 €

Upravený
rozpočet
7 270 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
6 972 €

% čerpania
95,90

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Vytvárať podmienky na zabezpečenie
športu a telesnej kultúry v
Biskupiciach

Merateľný ukazovateľ
počet využitých hodín pre šport za rok
priemerná návštevnosť domáceho zápasu

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
08.1.0. Rekreačné a športové služby

Cieľová
hodnota
800
250

Dosiahnutá
hodnota
800
250

6 972 €
6 972 €

Finančne sa podporila údržba ihriska TJ Biskupice vo výške 2 490 €, poskytol sa transfer
na prevádzkové náklady TJ SOKOL BISKUPICE vo výške 4 482 €.

Podprogram 10.6: TJ Horné Ozorovce
Zámer podprogramu: Horné Ozorovce žijúce futbalom
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
8 465 €

Upravený
rozpočet
7 868 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
8 703 €
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% čerpania
110,61

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Vytvárať podmienky na zabezpečenie
športu a telesnej kultúry v Horných
Ozorovciach

Merateľný ukazovateľ
počet využitých hodín pre šport za rok
priemerná návštevnosť domáceho zápasu

Cieľová
hodnota
800
250

Dosiahnutá
hodnota
800
250

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
8 703 €
08.1.0. Rekreačné a športové služby
8 703 €
Za uvedené finančné prostriedky sa podporila údržba štadióna TJ vo výške 2 489 eur, platili sa
zálohové platby SPP, poskytla sa dotácia na činnosť TJ vo výške 6 214 eur.

Program 11: Kultúra
Zámer programu:
Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého
Rozpočet programu
na rok 2009
406 296 €

Upravený
rozpočet
422 657 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
405 544 €

% čerpania
95,95

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne stredisko
Zámer podprogramu: Kultúrny život na vysokej úrovni
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
236 674 €

Upravený
rozpočet
231 695 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
218 415 €

% čerpania
94,27

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť kultúrnu, spoločenskú a osvetovú
činnosť pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ
počet prevádzkovaných stredísk

Cieľová
hodnota
7

Dosiahnutá
hodnota
7

Podprogram predstavuje kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané Mestským kultúrnym
strediskom s.r.o.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
201 818 €
08.2.0. Kultúrne služby – MsKS s.r.o.
201 818 €
MsKS s.r.o. prevádzkuje 7 stredísk – kino, ZUČ, ekonomické, organizačné, BTV, Bánovské noviny
a Knižnicu Ľ.Štúra. MsKS počas celého roka zabezpečovalo v prvom polroku kultúrne aktivity najmä
v oblasti záumovo-vzdelávacej a spoločenskej činnosti. V Kine Slovan sa odpremietalo 68
predstavení. Knižnica Ľ. Štúra mala v roku 2009 2 121 čitateľov, z toho 904 do 15 rokov. Najväčšia
časť výdavkov sa využíva na bežnú prevádzku, energie, mzdy a ostatné prevádzkové náklady. V roku
2009 bola vyčerpaná dotácia na akciu Dostavenie v mlynici v sume 1 660,00 € a na festival Korokap
v sume 996 €.
Kapitálové výdavky spolu:
08.2.0. Kultúrne služby – MsKS s.r.o.

16 597 €
16 597 €
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Kapitálový transfer na nákup strojov prístrojov a zariadení bol na nákup nasledovnej techniky v
celkovej sume 16 597 €:
- doplnenie ozvučovacej techniky
1 992 €
- DTP pracovisko pre BN
1 759 €
- zakúpené podium NIVTEC
10 025 €
- videokamera s prísl.
2 821 €

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste
Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
70 372 €

Upravený
rozpočet
59 917 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
53 312 €

% čerpania
97,92

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Uspokojiť kultúrne potreby čo
najväčšieho počtu obyvateľov
každej vekovej a sociálnej kategórie
Sprístupniť obyvateľstvu
multižánrovú kultúru
nadregionálneho charakteru
Koncepčné využitie dostupných
domácich zdrojov umeleckých
aktivít

Merateľný ukazovateľ
počet usporiadaných podujatí za rok
celkový predpokladaný počet účastníkov
podujatí za rok
počet profesionálnych a amatérskych telies
zapojených do organizovania kultúrnych
aktivít (hostia)
počet umeleckých telies zapojených do
organizovaných kultúrnych aktivít
z Bánoviec nad Bebravou

Cieľová
hodnota
10

Dosiahnutá
hodnota
15

50 000

60 000

10

10

15

25

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných
v meste.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
50 998 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
4 026 €
- finančné prostriedky boli poskytnuté vo forme transferu jednotlivým žiadateľom podľa rozdelenia
Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry.
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
46 796 €
Finančné prostriedky boli použité na organizáciu nasledovných kultúrnych a spoločenských akcií
v meste: Vyhlásenie najlepších športovcov, Mestskú akadémiu ku Dňu učiteľov, Oslobodenie mesta –
pietny akt, Oslavy 1. mája, Mestskú akadémiu ku Dňu matiek, Stretnutie primátora s deťmi (MDD),
Kultúrne leto (konané v mesiacoch júl, august, september), Oslavu 777. výročia privej písomnej
zmienky o meste, spevácku súťaž „Tri ruže Bánoviec“, Mikuláš, Silvester.
Finančné prostriedky v sume 3 139 € boli vyplatené vo forme transferu folklórnemu súboru
Drienovec.
08.6.0. Rekreácie, kultúra a náboženstvo
166 €
Z rozpočtu mesta bol poukázaný transfer pre Židovskú obec v sume 166 eur. Transfery pre ostatné
cirkvi v roku 2009 nesplnili podmienky VZN.
Kapitálové výdavky spolu:
2 324 €
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
2 324 €
- finančné prostriedky boli použité na nákup dreveného prestrešenia na pódium slúžiace na kultúrne
a spoločenské podujatia v meste.
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Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov
Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v miestnych častiach
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
97 922 €

Upravený
rozpočet
128 559 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
132 616 €

% čerpania
99,19

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť kultúrne a spoločenské
aktivity v kultúrnych domoch
v miestnych častiach

Merateľný ukazovateľ
celkový predpokladaný počet návštevníkov
podujatí v miestnych častiach za rok

Cieľová
hodnota
2 200

Dosiahnutá
hodnota
2 200

Aktivity predstavujú podporu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v miestnych
častiach.
Bežné výdavky spolu:
5 208 €
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
5 208 €
Finančné prostriedky boli použité na podporu nasledovných kultúrnych podujatí organizovaných
počas roka v miestnych častiach: oslavy 1. mája, Deň matiek, Deň detí, oslava jubilantov, mesiac úcty
k starším, mikulášske posedenie, posedenie pod jedličkou, Silvester.
Kapitálové výdavky spolu:
127 408 €
04.4.3. Výstavba miest a obcí :
127 408 €
Rekonštrukciou kultúrneho dumu v Dolných Ozorovciach v sume 25 608 € sa vybudovala prístavba
kuchyne, oprava sociálnych zariadení a hrubá stavba bezbariérového vstupu.
V rámci realizovania akcie Rekonštrukcia kultúrneho domu v Biskupiciach (78 550 €) bola odovzdaná
ucelená časť prístavby do užívania občianskemu výboru, ktorá tvorí približne 2/3 celkovej investície.
Na zostávajúcej časti stavby je zrealizovaná hrubá stavba, ktorá je uzatvorená a zastrešená.
Na kultúrnom domu v Malých Chlievanoch bolo v sume 23 250 € zrealizované zateplenie stavby,
vnútorné úpravy náterov stien, výmena podláh.

Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky
Zámer podprogramu: Zachovanie a ochrana kultúrneho dedičstva na území mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
1 328 €

Upravený
rozpočet
2 486 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
1 201 €

% čerpania
48,31

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť údržbu kultúrnych
pamiatok a pamätihodností mesta

Merateľný ukazovateľ
počet udržiavaných kultúrnych pamiatok

Cieľová
hodnota
3

Dosiahnutá
hodnota
3

Podprogram predstavuje sledovanie stavu kultúrnych pamiatok a zabezpečovanie ich opráv a údržby.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
1 201 €
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť
1 201 €
Finančné prostriedky v sume 1 159 € boli použité na údržbu pamätníka v Polomke (postavený na
pamiatku obetiam dopravnej nehody) a v sume 42 € boli použité na údržbu vojnových hrobov. Tieto
boli mestu poskytnuté vo forme dotácie.
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Program 12: Prostredie pre život
Zámer programu:
Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov
mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste
Bánovce nad Bebravou a okolí
Rozpočet programu
na rok 2009
916 188 €

Upravený
rozpočet
894 779 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
813 593 €

% čerpania
90,93

Podprogram 12.1: Verejná zeleň
Zámer podprogramu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych
obyvateľov a návštevníkov mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
176 260 €

Upravený
rozpočet
168 630 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
158 129 €

% čerpania
93,77

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť starostlivosť
o existujúcu verejnú zeleň

Zabezpečiť kontinuálne
zvyšovanie kvality životného
prostredia

Merateľný ukazovateľ
počet vyrúbaných stromov za rok
počet kosieb reprezentačnej zelene za rok
počet kosieb ostatnej zelene za rok
plocha hrabania trávy
plocha hrabania lístia na jeseň
počet kusov vysadených kvetov za rok
počet vysadených drevín za rok

Cieľová
hodnota
300
10
3
60 ha
40 ha
4 000
200

Dosiahnutá
hodnota
223
6
2
60 ha
40 ha
2 737
109

počet vypracovaných štúdii

15

5

Podprogram predstavuje zakladanie verejnej zelene a jej údržbu.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
06.2.0. Rozvoj obcí.

158 129 €
158 129 €

V roku 2009 bolo na pozemkoch vo vlastníctve resp. v užívaní Mesta Bánovce nad Bebravou
vyrúbaných 191 stromov na základe právoplatných rozhodnutí (z roku 2008 a z roku 2009)
a 32 stromov poškodených resp. vyschnutých v rámci údržby verejnej zelene. Celková suma
nezahŕňa stromy vyrúbané na súkromných pozemkoch v meste, ktoré si žiadateľ resp. ich
vlastník asanuje na vlastné náklady.
Z dôvodu hospodárskej krízy boli v roku 2009 vykonaná kosba reprezentačnej zelene
(Námestie Ľ. Štúra) 6x a kosba ostatnej zelene 2x.
Výsadba kvetín (letničiek) bola vykonaná v počte 828 ks na cintoríne a 1 909 ks po meste.
Výsadba drevín:
• výsadba 30 ks tují v betónových kvetináčoch,
• výsadba 48 ks tují na novom a starom cintoríne,
• výsadba 1 ks lipy na Námestí Ľ. Štúra pri príležitosti 777. výročia písomnej zmienky
o Bánovciach nad Bebravou,
• sadové úpravy areálu KD Dolné Ozorovce v počet 30ks.
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Čo sa týka štúdií, boli vypracované znalecké posudky týkajúce sa súčasného zdravotného
stavu, stupňa poškodenia, sadovníckej hodnoty a životnosti drevín rastúcich v meste Bánovce
nad Bebravou, konkrétne boli posudzované dreviny na Ul. 5. apríla, Ul. A. Dubčeka, v areáli
MŠ J. C. Hronského a v areáli KD Dolné Ozorovce. K znaleckému posudku v areáli KD
Dolné Ozorovce bol vypracovaný doplnok týkajúci sa sadovej úpravy areálu.

Podprogram 12.2: Rozvoj mesta a jeho častí
Zámer podprogramu: Rozvoj mesta a jeho častí podľa predstáv občanov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
6 639 €

Upravený
rozpočet
6 639 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
6 927 €

% čerpania
104,34

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Operatívne zabezpečenie údržby
a rozvoja jednotlivých miestnych častí

Merateľný ukazovateľ
vykonaná oprava majetku mesta
v príslušných častiach

Cieľová
hodnota
áno

Dosiahnutá
hodnota
áno

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
6 927 €
04.4.3. Výstavba miest a obcí.
6 927 €
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu pre OV Dolné Ozorovce, OV Horné Ozorovce,
OV Biskupice a OV Malé Chlievany.

Podprogram 12.3: Detské a športové ihriská
Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre pohybové aktivity detí a mládeže
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
19 917 €

Upravený
rozpočet
19 917 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
2 667 €

% čerpania
13,39

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť pravidelnú údržbu
a revitalizáciu detských
a športových ihrísk

Merateľný ukazovateľ
celkový počet udržiavaných detských ihrísk
počet detských ihrísk doplnených o nové
prvky

Cieľová
hodnota
12
2

Dosiahnutá
hodnota
12
0

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
2 667 €
06.2.0. Rozvoj mesta
2 667 €
Uvedené prostriedky sa použili na doplnenie piesku do detských pieskovísk, ako aj na údržbu, opravu
samotných detských ihrísk a športovísk. Náklady na údržbu detských ihrísk sa každoročne zvyšujú
a to najmä z dôvodu vandalizmu.
Kapitálové výdavky spolu:
06.2.0. Rozvoj mesta
Finančné prostriedky na obstaranie nových detských ihrísk sa v roku 2009 nečerpali.
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0€
0€

Podprogram 12.4: Verejno-prospešné práce
Zámer podprogramu: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce prostredníctvom
aktivačnej činnosti nezamestnaných občanov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
149 838 €

Upravený
rozpočet
138 880 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
90 273 €

% čerpania
65,00

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Udržať pracovné návyky
u nezamestnaných občanov

Merateľný ukazovateľ
% naplnenia stavu nezamestnaných občanov
z počtu požadovaných v rámci projektu

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

70 %

60 %

Podprogram predstavuje nasledujúce činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev,
údržbu mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi
v rámci verejno-prospešných služieb na základe dohôd s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
90 273 €
06.2.0. Všeobecná pracovná oblasť
90 273 €

V priebehu roka 2009 bolo možné do projektu aktivačných prác a projektu dobrovoľníckych
prác zapojiť 125 uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Projekt aktivačných prác sa realizoval v
období od 1.4.2009 do 30.9.2009 a od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009. Projekt dobrovoľníckych
prác prebiehal od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009 a do 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009. Projekt
aktivačných prác sa uskutočňoval pod vedením 7 koordinátorov (od 1. 10. 2009 6
koordinátorov). Dobrovoľnícke práce sú realizované v období mimo hlavnej sezóny
aktivačných prác podľa pokynov vedenia ÚPSVaR Bratislava.
Mesto Bánovce nad Bebravou v projekte pre zapojených UoZ určilo povinnosť denne
odpracovať 4 hodiny podľa časového rozpisu určeného v Dohode č. 20/§52/2009 a v Dohode
č. 51/§52/2009o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť uzatvorenej medzi mestom a
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom. Tým si mesto plní svoj základný
záväzok voči Európskemu sociálnemu fondu (ESF) a ÚPSVaR –aktivizovať svojich
v projekte zapojených občanov a každodennou prácou udržať ich pracovné návyky. V zmysle
Dohody č. 26/2009/52§52-2B sa mesto taktiež zapojilo do projektu „Zvyšovanie motivácie
k práci dlhodobo nezamestnaných občanov“ na obdobie od 1. 12. 2009 do 31. 5. 2010.
Projekty sú realizované v 3 základných oblastiach:
- pomocné práce vo všetkých komunálnych činnostiach, ktoré sú v súlade so zoznamom
povolených druhov prác,
- práce v sociálnej sfére činností mesta,
- práce v administratívnej sfére činností mesta.
UoZ vykonávali veľmi široký rozsah druhov prác a podieľali sa napríklad na týchto akciách :
 celoročné čistenie mesta (zbieranie a odvoz odpadu, hrabanie trávy a lístia, čistenie mostov,
kanalizačných vpustí, chodníkov od snehu...),
 obslužné činnosti UoZ s traktorom a multikárou so závozníkmi na celoročnom čistení mesta,
likvidáciu smetí, trávy, lístia,
 práce súvisiace s pietnou rozlúčkou a vybudovaním pamätníka obetiam dopravnej nehody
v Polomke ,
 čistenie pieskovísk a navážanie piesku do pieskovísk v rámci mesta,
 čistenie vodných tokov a kanálov na území mesta,
 práce na úprave pietnych lokalít na území mesta pred oslavami oslobodenia mesta a SNP,
 stavebné práce, úprava mestských častí a okolia občianskych výborov,
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 sociálne služby pre občanov mesta (pomocná a podporná sociálna služba, donáška obedov
dôchodcom...),
 pomocné práce pri orezávkach drevín na území mesta (napr. Trenčianska cesta, sídlisko Stred,
Prednádražie, Dubnička, cintoríny...),
 pomocné a obslužné činnosti počas kultúrneho leta, predvianočných aktivít a Silvestra na
Nám. Ľ. Štúra,
 čistenie, údržba a stráženie areálu ZŠ na Školskej ul.,
 pomocné administratívne práce v činnostiach a kompetenciách MsÚ, ZŠ...,
 výkopové práce pri opravách, rekonštrukciách, rozširovaní verejného osvetlenia na území
mesta ( sídlisko Stred, Sever...),
 príprava areálu mestského parku na oslavy 1. mája a MDD,
 pomocné práce na údržbe a zveľaďovaní areálov MFK SPARTAK a ľadovej
plochy mesta, vrátane demontáže viac ako 3000 ks sedačiek zo športového areálu v Petržalke,
ich naloženie, dovoz, zloženie, čistenie a montáž na tribúne,
 pomocné práce na údržbe a zveľaďovaní areálu zimného štadióna,
 pomocné práce v priestoroch bývalého ZK Sever, kde MO SČK zabezpečuje príjem a výdaj
použitého ošatenia pre sociálne odkázaných občanov mesta,
 pomocné práce na čistení mestských cintorínov a areálu za novým cintorínom,
 separácia TKO, pomocné práce pri zvoze a dotrieďovaní surovín separovaného zberu,
 kosenie trávy, hrabanie lístia v okolí vodných tokov na území mesta, lokalít neprístupných pre
komunálnu techniku, svahov športových areálov mesta,
 manipulácia so zberovými nádobami na TKO (zvoz na opravu, rozvoz po oprave), pomocné
práce s vyradenými zberovými nádobami pred ich zošrotovaním,
 čistenie a ručné zametanie námestia Ľ. Štúra,
 rôzne drobné murárske a maliarske práce na území mesta v teréne a objektoch vo vlastníctve
mesta vrátane ZŠ,
 rekonštrukcia časti priestorov v 90 b.j. na priestor pre činnosť domovej samosprávy,
 zváračské, zámočnícke, údržbárske a murárske práce v areáli TEDOS (oprava kontajnerov,
dopravných značiek, oprava a údržba pracovného náradia ...),
 čistenie a údržba priestorov okolia bytoviek 782,783,784 – Ul. K nemocnici (stála služba) ,
 zabezpečenie verejného poriadku na Ul. K nemocnici – občianska stráž,
 pomocné práce na výstavbe „SKATEBOARD dráhy“ na sídlisku Dubnička (výkopové práce,
betonáž plochy, oplotenie, murárske, maliarske, zámočnícke, zváračské práce...),
 šintovanie ciest a chodníkov v meste,
 murárske a maliarske práce – bývalá budova „Polície“,
 dovoz a osadenie vianočných stromčekov v meste a pri OV,
 ďalšie menšie úlohy potrebné pre zabezpečenie komunálnych funkcií mesta.
V priebehu roka 2009 bolo možné do projektu aktivačných prác a projektu dobrovoľníckych
prác zapojiť 125 uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Projekt aktivačných prác sa realizoval v období od
1.4.2009 do 30.9.2009 a od 1.7.2009 do 31.12.2009. Projekt dobrovoľníckych prác prebiehal od
1.1.2009 do 31.3.2009 a od 1.10.2009 do 31.12.2009. Projekt aktivačných prác sa uskutočňoval pod
vedením 7 koordinátorov. (od 1.10.2009 6 koordinátorov). Dobrovoľnícke práce sú realizované
v období mimo hlavnej sezóny aktivačných prác podľa pokynov vedenia ÚPSVaR Bratislava.

Podprogram 12.5: Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
297 087 €

Upravený
rozpočet
296 449 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
254 918 €
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% čerpania
86,00

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť efektívnu prevádzku
verejného osvetlenia v meste

Cieľová
hodnota
1 200

Merateľný ukazovateľ
počet prevádzkovaných svetelných bodov v
meste

Dosiahnutá
hodnota
1 250

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
253 880 €
06.4.0. Verejné osvetlenie
253 880 €
Kapitálové výdavky spolu:
1 038 €
06.4.0. Verejné osvetlenie
1 038 €
Finančné prostriedky sa používali na materiál na údržbu a samotnú údržbu verejného osvetlenia ako aj
jeho revízie.
Samostatná časť v rámci VO je vianočná výzdoba, ktorá je však tiež riešená materiálom, výkonmi
a revíziami.
Kapitálové výdavky boli požité na obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného
osvetlenia v meste. Jedná sa o projekt pre zefektívnenie a zníženie výkonu osvetlenia, rekonštrukciu
VO, a je potrebný na získanie financií z eurofondov a mesta (sídlisko Sever).
Zvažované sú ďalšie etapy rekonštrukcie VO.

Podprogram 12.6: Správa a údržba majetku a nebytových priestorov a VP
Zámer podprogramu: Efektívna správa a údržba majetku a nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
246 398 €

Upravený
rozpočet
244 215 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
279 356 €

% čerpania
114,39

Ciele a výkonnosť:
Merateľný ukazovateľ
Cieľ
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových
problémov na nebytových priestoroch

odstránenie porúch

Cieľová
hodnota
áno

Dosiahnutá
hodnota
áno

Podprogram predstavuje hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov mesta.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
149 900 €
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
149 900 €
Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za energie kolkárskeho oddielu, verejné WC,
studňu, budovy bývalej III. ZŠ, ako aj zrážkovú vodu. Ďalej sa v rámci tohto podprogramu
financovala údržba mestského WC, fontány, studne, hodín a iných technických zariadení na námestí,
optickej trasy, vodovodov, mestského parku, oprava strechy na knižnici Sever.
Kapitálové výdavky spolu:
129 456 €
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
129 456 €
Finančné prostriedky boli použité a na modernizáciu a rekonštrukciu tepelného hospodárstva
(Byttherm s.r.o.) podľa plánu investícií.

Podprogram 12.7: Odchyt túlavých zvierat
Zámer podprogramu: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb
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Rozpočet podprogramu
na rok 2009
3 983 €

Upravený
rozpočet
3 983 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
4 933 €

% čerpania
123,85

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zamedziť šíreniu chorôb,
prenosu nákazy a ochranu
občana pred uhryznutím

Merateľný ukazovateľ
predpokladaný počet odchytených psov a mačiek
% vybavených hlásení o pohybe túlavých zvierat

Cieľová
hodnota
80
60

Dosiahnutá
hodnota
44
70

Podprogram predstavuje činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
4 933 €
04.2.1.3 Veterinárna oblasť
4 933 €
Nakoľko bola uhradená faktúra za rok 2008 v sume 1 985 € za 30 kusov odchytených psov, došlo
k prečerpaniu rozpočtovanej čiastky.

Podprogram 12.8: Stavebný úrad
Zámer podprogramu: Výkon stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
16 066 €

Upravený
rozpočet
16 066 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
16 390 €

% čerpania
102,02

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon
rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného
poriadku – originálne a prenesené kompetencie
štátu

Merateľný ukazovateľ
počet potencionálnych
žiadateľov
pomer prijatých podnetov
a vykonaných kontrol

Cieľová
hodnota
400

Dosiahnutá
hodnota
406

100 %

100 %

Podprogram predstavuje činnosti v rámci územného konania v zmysle stavebného zákona č. 50/1976
Zb. v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie
a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam a iné.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
16 390 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy
16 390 €
Výdavky na činnosť stavebného úradu boli použité na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, na
prídel do sociálneho fondu. Ostatné výdavky boli čerpané v rámci podprogramu 14.1 Podporná
činnosť - správa mesta.

Program 13: Sociálne služby
Zámer programu:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v meste
Rozpočet programu
na rok 2009
419 939 €

Upravený
rozpočet
519 801 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
350 035 €
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% čerpania
67,34

Podprogram 13.1: Kluby dôchodcov
Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
23 667 €

Upravený
rozpočet
23 667 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
15 581 €

% čerpania
65,79

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život
a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov

Merateľný ukazovateľ
počet členov v kluboch dôchodcov
počet klubov dôchodcov

Cieľová
hodnota
483
5

Dosiahnutá
hodnota
505
5

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so sebarealizáciu dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní
životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 5 kluboch dôchodcov – Bánovce
nad Bebravou, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany a Biskupice.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
15 581 €
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb-KD
15 581 €
V roku boli finančné prostriedky čerpané v 5 kluboch podľa rozpočtu a to na energie, vodné a stočné,
materiálové vybavenie, čistiace a hygienické potreby, knihy a časopisy, dovoz stravy do klubu
dôchodcov, zájazdy (Valašské Klobouky, Podhájska, Liptovský Mikuláš, Jablonka, Oravský
podzámok), údržbu budovy, športové a kultúrne podujatia (fašiangové posedenia, oslavy MDŽ, Deň
matiek, Deň otcov, návštevy chorých členov KD, oslavy jubilantov, posedenie pod jedličkou, mesiac
úcty k starším, silvestrovské posedenie, Katarínske posedenie, výstavy ovocia a zeleniny, vianočné
posedenia) a odmeny mimopracovného pomeru (otváranie a zatváranie KD, upratovanie priestorov
klubu, umývanie podlahových plôch, okien, pranie záclon, úprava okolia a pod.)

Podprogram 13.2: Dom opatrovateľskej služby
Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o obyvateľov DOS-ky
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
7 304 €

Upravený
rozpočet
7 304 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
2 139 €

% čerpania
29,29

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť bezporuchový a plynulý chod
prevádzky klubovne pre obyvateľov DOS a
opatrovateľky

Merateľný ukazovateľ
celková udržiavaná plocha
klubovne

Cieľová
hodnota
32 m2

Dosiahnutá
hodnota
32 m2

Podprogram predstavuje prevádzku klubovne Domu opatrovateľskej služby.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
2 139 €
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - DOS
2 139 €
Finančné prostriedky boli použité na bezporuchový a plynulý chod prevádzky klubovne
pre obyvateľov DOS a opatrovateľky - na nájom, energie, televíziu, telefón, čistiace prostriedky,
kancelárske potreby, časopisy a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.
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Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba
Zámer podprogramu: Plnohodnotný život občanov s nepriaznivým zdravotným
stavom v domácom prostredí
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
271 526 €

Upravený
rozpočet
271 526 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
235 129 €

% čerpania
86,60

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných
životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti
a kontakt so spoločenským prostredím pre občanov
s nepriaznivým zdravotným stavom

Merateľný ukazovateľ
priemerný ročný stav klientov
opatrovateľskej služby
poskytovanej v byte občana

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

80

89

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena,
príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie
kontaktu so spoločenským prostredím.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
235 129 €
10.1.2.3 Opatrovateľská služba
235 129 €
Opatrovateľskú službu zabezpečovalo spolu 51 opatrovateľov – zamestnancov mesta. Finančné
prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho
fondu, stravovanie a odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru.

Podprogram 13.4: Sociálna pomoc
Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom mesta v náhlej núdzi
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
24 233 €

Upravený
rozpočet
124 155 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
32 260 €

% čerpania
25,99

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na
zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta
Zabezpečiť zmiernenie sociálneho dopadu na
občana pri živelnej pohrome
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na
zmiernenie zlej sociálnej situácie obyvateľov
mesta
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov

Merateľný ukazovateľ
počet poberateľov jednorazovej
dávky sociálnej pomoci za rok
predpokladaný počet občanov
postihnutých živelnou pohromou za
rok
počet sociálne odkázaných občanov
za rok
predpokladaný počet pohrebov

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

120

100

2

0

10

4

4

0

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sa
nachádzajú v stave hmotnej núdze a poberajú dávku v hmotnej núdzi a spĺňajú podmienky v zmysle
zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zásad MsÚ na poskytovanie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi. Zmiernenie sociálnych následkov občanov pri živelných pohromách, príspevky
občanom v sociálnej núdzi. Podprogram zahŕňa aj činnosti súvisiace s pochovaním občana

bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.
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Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
28 941 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
8 798 €
Finančné prostriedky sú poskytované vo forme transferu jednotlivým žiadateľom podľa rozdelenia
Komisie pre zdravotníctvo, sociálne a bytové otázky (7 054 €) a Komisie pre riešenie problematiky
marginálnych skupín (1 744 €).
10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi
6 343 €
Finančné prostriedky boli použité na transfer jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi. V roku 2009
bola dávka priznaná v 100 prípadoch. Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie základných
životných potrieb (stravu, oblečenie, lieky) na obdobie do vybavenia dávky v hmotnej núdzi.
V roku 2009 sa nevyskytol ani jeden prípad potreby pochovania občana bez prístrešia, prípadne bez
príbuzných.
10.9.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi
13 800 €
Dňa 22.02.2009 vyhoreli dve rodiny v rodinnom dome v Bánovciach nad Bebravou. Finančná pomoc
im bola poskytnutá na vybavenie osobných dokladov a na základné ošatenie spolu vo výške 351 €.

Dňa 21.02.2009 došlo k tragickej dopravnej nehode v Polomke a z tohto dôvodu prišlo
k úprave v rozpočte mesta.
Financie v sume 8 920 € boli použité na:
• stravu a ubytovanie pre krízový tím,
• výdavky spojené s ekumenickou rozlúčkou s obeťami havárie,
• prevoz zranených pacientov sanitným vozidlom,
• návštevy zranených po dopravnej nehode v Banskej Bystrici,
• občerstvenie pre pozostalých pri spoločnej rozlúčke,
• materiálové zabezpečenie spojené s výkonom pietnej rozlúčky ( sviečky, svietniky,
smútočná väzba, zabezpečenie spomienkového miesta, fotografie, rámovanie
fotografií.
Okrem toho bol príjmom rozpočtu mesta aj príjem z grantového účtu založeného za účelom
pomoci obetiam nehody v sume 5 688 €, ktorých použitie bolo schválené osobitným štatútom.
Časť výdavkov bola poskytnutá vo forme transferu pre n.o. Modrý anjel v sume 1 896 €, časť
vo forme transferu jednotlivcovi – obetiam v sume 2 633 € a zvyšok v sume 1 159 € bol
použité na údržbu pomníka na pamiatku obetiam v Polomke (viď podprogram 11.4
Starostlivosť o kultúrne pamiatky).
Kapitálové výdavky spolu:
3 319 €
07.6.0. Zdravotníctvo
3 319 €
Finančné prostriedky boli v sume 3 319 € poskytnuté vo forme transferu Nemocnici Bánovce, s.r.o.
na nákup strojov, prístrojov a zariadení .

Podprogram 13.5: Osobitný príjemca – prídavky na deti
Zámer podprogramu: Účelné využívanie prídavkov na dieťa
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
7 303 €

Upravený
rozpočet
8 903 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
10 503 €

% čerpania
117,97

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa

Merateľný ukazovateľ
počet riešených prípadov za rok
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Cieľová
hodnota
360

Dosiahnutá
hodnota
340

Mesto v rámci podprogramu zabezpečuje financovanie individuálnych potrieb dieťaťa
prostredníctvom štátnej dávky (prídavku na dieťa) – žiaka určené zákonom po dohode so školou
a rodičom v prípade, ak žiak zanedbáva povinnú školskú dochádzku .
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
10 503 €
10.4.0.5 Rodina a deti
10 503 €
Finančné prostriedky boli použité na nákup tovaru pre potreby dieťaťa, úhradu stravného v školskom
zariadení. Rozpočet bol prekročený vzhľadom na zvýšenie sumy štátnej dávky - prídavku na dieťa.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
63 068 €

Upravený
rozpočet
63 068 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
51 130 €

% čerpania
81,07

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech
občana a rodiny

Merateľný ukazovateľ
počet riešených prípadov za rok

Cieľová
hodnota
840

Dosiahnutá
hodnota
837

Podprogram predstavuje špeciálnu formu použitia dávky v hmotnej núdzi v prospech občana
poukazovanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mesto ako osobitnému príjemcovi.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
51 130 €
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci
51 130 €
Mesto z celkovej sumy dávky v hmotnej núdzi jednotlivca použilo na:
- vecné plnenie – na úhradu nákladov spojených s bývaním vrátane splátok nedoplatkov,
zálohových platieb za dodávku energií, na zabezpečenie základných potravín a základných
hygienických potrieb, ošatenia, platby vzniknutej vyživovacej povinnosti,
- zvyšok dávky mesto poskytlo občanovi v peňažnej forme.

Podprogram 13.7: Sociálno-právna ochrana
Zámer podprogramu: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
4 581 €

Upravený
rozpočet
2 921 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
50 €

% čerpania
1,71

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu
úspor pre deti umiestnené v detských domovoch
Podporiť kontakt rodičov v deťmi

Merateľný ukazovateľ
počet riešených prípadov za
rok
počet finančne podporených
návštev za rok
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Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

3

1

5

0

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov na obnovu a úpravu rodinných
pomerov dieťaťa na dopravu do detským domovov v zmysle VZN č. 64 mesta Bánovce nad Bebravou.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
50 €
10.4.0.5 Rodina a deti
50 €
V roku 2009 bol riešený 1 prípad slobodnej matky s maloletým dieťaťom, ktorá sa ocitla na ulici bez
bývania. Financie boli použité na cestu do krízového centra a na zaplatenie pobytu v tomto centre.

Podprogram 13.8: Organizovanie spoločného stravovania
Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre dôchodcov
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
18 257 €

Upravený
rozpočet
18 257 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
3 243 €

% čerpania
17,76

Ciele a výkonnosť:
Cieľ
Zabezpečiť stravu pre seniorov

Merateľný ukazovateľ
počet poberateľov stravy

Cieľová
hodnota
524

Dosiahnutá
hodnota
386

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s poskytovaním stravy občanom, ktorí sú poberateľmi
starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
3 243 €
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb
3 243 €
Merateľný ukazovateľ je v súlade s rozpočtom na organizovanie spoločného stravovania pre
dôchodcov mesta Bánovce nad Bebravou. Nakoľko zmluva o dodávke stravy medzi mestom
a stravovacím zariadením bola uzatvorená až v mesiaci september 2009, rozpočet nebol splnený aj na
strane príjmovej ani výdavkovej.

Program 14: Administratíva
Zámer programu:
Maximálne funkčný chod mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou
Rozpočet programu
na rok 2009
1 080 398 €

Upravený
rozpočet
1 060 775 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
941 936 €

% čerpania
88,80

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta
Zámer podprogramu: Efektívne administratívne podporujúca plnenie úloh
v samospráve
Rozpočet podprogramu
na rok 2009
1 080 398 €

Upravený
rozpočet
1 060 775 €

Skutočnosť
k 31.12.2009
941 936 €
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% čerpania
91,54

Podprogram predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu
– režijné výdavky na zabezpečenie činnosti v jednotlivých programoch 1-13 t.j. mzdy, platy, a ostatné
osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie,
materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie
úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.
Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu:
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce
 mzdy, platy a odmeny
 poistné a príspevky do poisťovní
 vodné, stočné
 materiálové výdavky
 údržba strojov a zariadení
 nájomné budov, strojov a zariadení
 konkurzy a súťaže (akcie OV)
 všeobecné služby
 pracovná zdravotná služba a lekárske prehliadky
 štúdie, expertízy, posudky
 poplatky a odvody, kolky
 stravovanie zamestnancov
 poistné (budov)
 prídel do sociálneho fondu
 odmeny mimopracovného pomeru
 dane
 transfery na odchodné, jednotlivcovi, na nemocenské dávky
 činnosť mládežníckeho parlamentu
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
Finančné prostriedky boli použité na splácanie úrokov z úverov.
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941 936 €
882 969 €

58 967 €

5. Bilancia aktív a pasív
SÚVAHA - mesta Bánovce nad Bebravou k 31.12.2009
(v €)
Brutto

Korekcia

Netto

AKTÍVA
A Neobežný majetok spolu:
v tom:
1 Dlhodobý nehmotný majetok spolu:
v tom:
1. Aktivované náklady na vývoj
2. Softvér
3. Drobný dlhodobý nehmotný majetok
4. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
2 Dlhodobý hmotný majetok spolu, v tom:
1. Predmety z drahých kovov
2. Pozemky
3. Stavby
4. Samostat.hnuteľné veci a súbory hnuteľ.vecí
5. Dopravné prostriedky
6. Obstaranie dlhodob.hmotného majetku
3 Dlhodobý finančný majetok spolu:
v tom:
1. Podiely v dcérs.účtovnej jednotke (MsKS ,s.r.o.)
2. Ostat.dlhodobý fin.majetkok (Zsl.vodárne a
kanalizácie, Dexia Banka)
B Obežný majetok spolu:
v tom:
1. Zásoby, materiál (školstvo)
2. Zúčtovanie medzi subjektami verej.správy
3. Krátkodobé pohľadávky
4. Finančné účty (bankové účty,pokladnica,ceniny)
5. Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé
C
Časové rozlíšenie
SPOLU MAJETOK (A+B+C)

36 036 666

13 264 733

22 771 933

32 169

19 795

12 374

0
32 169
0
0
32 050 630
2 589
4 184 534
23 693 925
2 621 475
112 115
1 435 992
3 953 867

0
19 795
0
0
13 244 938
0
0
10 995 664
2 149 815
99 459
0
0

0
12 374
0
0
18 805 692
2 589
4 184 534
12 698 261
471 660
12 656
1 435 992
3 953 867

13 278

0

13 278

3 940 589

0

3 940 589

6 302 508

650 729

5 651 779

3 435
2 377 024
1 153 334
2 768 715
0
18 176

0
0
650 729
0
0
0

3 435
2 377 024
502 605
2 768 715
0
18 176

42 357 350

PASÍVA
A Vlastné imanie:
v tom:
1. Nevysporiadaný výsledok hospod.minul.rokov
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B Záväzky:
v tom:
1. Rezervy (ostatné a krátkodobé rezervy)
2. Zúčtovanie medzi subjektami verej.správy
3. Dlhodobé záväzky (ŠFRB, sociálny fond, nájom,
ostatné fondy)
4. Krátkodobé záväzky
5. Bankové úvery a výpomoci
C
Časové rozlíšenie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÁZKY (A+B+C)
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20 815 330
21 592 415
-777 085
3 606 368
168 757
138 991
1 683 573
469 213
1 145 834
4 020 190
28 441 888

13 915 462

28 441 888

5.1 Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:
1./ 013 Dlhodobý nehmotný majetok
PS k 1. 1. 2009
19 672,- €
Prírastky:
12 497,- € - technické zhodnotenie softvéru a kúpa nového
modulu na evidenciu zmlúv pre MsÚ
KS k 31. 12. 2009
32 169,- €
2./ 021- Budovy a stavby:
PS k 1. 1. 2009
22 654 071,- €
Prírastok:
2 288 061,- €
z toho:
5 915,- € Stará vrátnica NsP na azylový dom
367 943,- € Administratívna budova – Farská
1 779,- € Koterec pre psov
1 995,- € Garáž Prefa OV- Dol. Ozorovce
137 190,- € Dom smútku Hor. Ozorovce
1 099 701,- € ZŠ Školská – budova polície
23 250,- € Rekonštrukcia OV-M. Chlievany
130 917,- € Rekonštrukcia KD – Biskupice
41 678,- € Rekonštrukcia OV – Dol. Ozorovce
35 495,- € Sanácia vlhkosti budovy MsÚ
6 629,- € Technické zhod. budovy MŠ Hollého
6 445,- € Technické zhod. budovy MŠ Radlinského
20 375,- € Rekonštrukcia ústr. kúrenia SSŠ
114 371,- € Kotolňa Dubnička tech. zhod. (biomasa)
79 093,- € Prepoj energoblok kotolňa Stred
21 143,- € Optické prepojenie budov MsÚ a OÚ
34 503,- € Kanalizačný prepoj budov MsÚ a Farská
6 682,- € Prípojky k budove Farská (voda, plyn,
kanalizácia, NN)
4 496,- € Spevnená plocha – dvor Farská
6 462,- € Plot areálu Farská
26 555,- € Silážny žľab – kompostáreň Dežerice
2 072,- € Autobusová čakáreň Hor. Ozorovce
24 551,- € Odstavná plocha Mojmírova
40 636,- € Odstavná plocha Hronského
17 093,- € Odstavná plocha K priehrade
11 176,- € Chodník na novom cintoríne
9 958,- € Prístrešok tržnica Dubnička
9 958,- € Skateboardová dráha – presun
Úbytok:
z toho:

1 248 207,- €
72 703,- €
867,- €
16 353,- €
9 958,- €
1 147 196,- €
909,- €

Predané byty občanom
Vyradený tepelný kanál
Vyradené nefunkčné vodovodné prípojky
Skateboardová dráha – presun
Prevedená budova ZŠ Školská policajtom
Predaná trafostanica

61

KS k 31. 12. 2009

221,- € Vyradená autobusová čakáreň
23 693 925,- €

3./ 022 – Stroje, prístroje a zariadenia:
PS k 1. 1. 2009
2 806 712,- €
Prírastok:
66 016,- €
z toho:
5 242,- € Server pre MsÚ
3 300,- € Kopírka pre MsÚ
2 324,- € Drevené prestrešenie altánku
3 319,- € Mobilný basketbalový kôš
2 290,- € Svetelná tabuľa
43 588,- € Plynový kotol Sever
1 465,- € Plávajúce čerpadlo DHZ – Dol. Ozorovce
1 660,- € Preradené čerpadlo DHZ – Hor. Ozorovce
1 778,- € Plynový kotol MŠ Komenského
1 050,- € Škrabka zemiakov ŠJ Komenského
Úbytok:
z toho:

251 253,- €
7 306,- € Vyradené počítače MsÚ
2 589,- € Preradenie – insignie
4 647,- € Predaná oceľová konštrukcia prístrešku

MsKS
1 660,- €
335,- €
859,- €
233 857,- €

KS k 31. 12. 2009

Preradené čerpadlo DHZ Dol. Ozorovce
Vyradený sušič a skriňa z MŠ
Vyradené kuchynské spotrebiče zo ŠJ – MŠ
Vyradené merače, analyzer spalín, termokondenzor z tepelného hospod. Byttherm
2 621 475,- €

4./ 023 – Dopravné prostriedky:
PS k 1. 1. 2009
109 495,- €
Prírastok:
10 992,- €
z toho:
10 992,- € Osobný automobil Seat Cordoba Trendy
Úbytok:
8 372,- €
z toho:
8 372,- € Vyradené autá Škoda Felícia, Škoda Favorit
KS k 31. 12. 2009
112 115,- €
5./ 031- Pozemky:
PS k 1. 1. 2009
Prírastky:
Úbytky:
KS k 31. 12. 2009

3 739 216,- €
484 315,- € - z toho: 2 967,- €
481 348,- €
38 997,- € - z toho: 24 347,- €
14 650,- €
4 184 534,- €

6./ 033 - Predmety z drahých kovov:
PS k 1. 1. 2009
0,- €
Prírastok:
2 589,- €.
Úbytok :
0,- €
KS k 31. 12. 2009
2 589,- €

Kúpne zmluvy
Katastrálne konania
Kúpne zmluvy
Katastrálne konania

Insignia preradená z 022
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7./ 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku:
PS
4 108,- €
Prírastok
8 389,- €
Z toho:
2 737,- € ASW ZM Zmluvy
2 666,- € ASW CG Portál
2 986,- € Windows server
Úbytky:
12 497,- €
Z toho:
4 108,- € Softvér ISS prechod na euro
2 737,- € ASW ZM Zmluvy
2 666,- € ASW CG Portál
2 986,- € Windows server
KS
0,- €

8./ 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku:
PS k 1. 1. 2009
1 776 265,- € v tom bolo 36 nedokončených investícií
Prírastok:
1 630 427,- € v tom bolo 14 nových investícií
a pokračovanie nedokončených investícií
z min. roka
Úbytok:
1 970 700,- € ukončených a odovzdaných do užívania 20
investícií
KS k 31. 12. 2009
1 435 992,- € v tom je 22 projektov a 8 nedokončených
investícií
9./ 061+069 – Finančné investície:
PS k 1. 1. 2009
3 954 325,- €
Prírastok:
7,- € Doúčtovanie kurzových rozdielov pri prechode
na euro
Úbytok:
465,- € Doúčtovanie kurzových rozdielov pri prechode
na euro
KS k 31. 12. 2009
3 953 867,- €

b) Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku:
1./ 073 Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
PS k 1. 1. 2009
16 351 €
Prírastky:
3 444 € - účtovné odpisy
KS k 31. 12.2009
19 795 €
2./ 081- Oprávky k stavbám:
PS k 1.1.2009
10 509 174 €
Prírastok:
1 724 739 € - účtovné odpisy
Úbytok:
1 238 249 € - vyradenie budov a stavieb
KS k 31.12.2009
10 995 664 €
3./ 082 - Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam:
PS k 1.1.2009
2 261 161 €
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Prírastok:
Úbytok:
KS k 31.12.2009

138 246 € - účtovné odpisy
249 592 € - vyradenie strojov, prístrojom a zar.
2 149 815 €

4./ 083 - Oprávky k dopravným prostriedkom:
PS k 1.1.2009
101 800 €
Prírastok:
6 031 € - účtovné odpisy
Úbytok:
8 372 €
KS k 31.12.2009
99 459 €

c) Zostatkové ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:
1./ Zostatkové ceny dlhodobého nehmotného majetku
PS k 1.1. 2009
3 321 €
KS k 31. 12.2009
12 374 €
2./ Zostatkové ceny stavieb:
PS k 1.1.2009
KS k 31.12.2009

12 144 897 €
12 698 261 €

3./ Zostatkové ceny strojov, prístrojov a zariadení:
PS k 1.1.2009
545 551 €
KS k 31.12.2009
471 660 €
4./ Zostatkové ceny dopravných prostriedkov:
PS k 1.1.2009
7 695 €
KS k 31.12.2009
12 656 €
5./ Zostatkové ceny pozemkov:
PS k 1.1. 2009
KS k 31. 12.2009

3 739 216 €
4 184 534 €

6./ Zostatkové ceny predmetov z drahých kovov:
PS k 1.1. 2009
0€
KS k 31. 12.2009
2 589 €

5.2 Rozbor stavu pohľadávok
(v €)
Por.
čís.

Druh pohľadávky
1 Daň z nehnuteľnosti

Účtovný stav
k 31. 12. 2009

v tom:
v lehote
splatnosti

po lehote
splatnosti

643 855,74

643 855,74

1 576,55

1 576,55

990,10

990,10

0,03

0,03

110 962,60

110 962,60

6 TKO - množstevný zber

2 183,28

2 183,28

7 Pokuty - neuhradené priestupky

6 517,32

2 Daň za psa
3 Daň za ANaTV
4 Daň za užívanie VP
5 TKO
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2 163,88

4 353,44

8 Opatrovateľská služba

1 470,90

9 Pohľadávka na na majetku mesta

1 470,90

97,72

97,72

11 Prenájmy majetku mesta

401,86

401,86

12 Trovy konania

779,96

779,96

12 Voda ul. K nemocnici

21 786,03

13 Stávkové hry

7 948,88

13 837,15

934,65

934,65

14 Nemocnica s poliklinikou- pôžička

67 529,16

67 529,16

15 Postúp.pohľad.na plnenie ručiteľ.záväzku

40 855,87

40 855,87

16 Pohľadávka Byttherm odber tepla

33 193,92

33 193,92

326,81

323,33

17 Vývoz kalu
18 Prefakturácia III. ZŠ

9 098,14

19 Dopravná nehoda - škoda

1 004,44

614,25

685,00

685,00

20 Úhrada nákladov – chránená dielňa

2 491,54

2 491,54

22 Úver na zateplenie bytového domu

203 352,00

203 352,00

3 240,56

3 240,56

1 153 334,18

296 340,13

20 Úhrada nákladov – aktivačná činnosť

23 Školské stravovanie
Spolu:

3,48
9 098,14
390,19

856 994,05

5.3 Rozbor stavu záväzkov
(v €)
Por.
čís.

Názov

Účtovný stav

1 Dodavateľské faktúry

169 688,85

v tom:
v lehote
splatnosti
57 159,95

po lehote
splatnosti
112 528,90

2 Nevyč. prostriedky-prenes. komp. ZŠ Duklianska

156,00

156,00

3 Nevyč. prostriedky-prenes. komp. ZŠ Školská

156,00

156,00

4 Nevyč. prostriedky-dopravné ZŠ Školská

656,06

656,06

5 Nevyč. prostriedky-dopravné ZŠ Partizánska

708,02

708,02

6 Nevyč. prostriedky-prenes. komp. ZŠ Komensk.

584,00

584,00

7 Nevyč. prostriedky-IKT ZŠ Partizánska

46 447,62

46 447,62

8 Prestrešenie Zimného štadiónu

94 668,59

94 668,59

9 Nevyčerpané dovolenky z transferu zo ŠR

-4 385,24

-4 385,24

127 833,52

127 833,52

16 347,52

16 347,52

7 742,36

7 742,36

125 705,90

125 705,90

14 Zúčt. s orgánmi soc. a zdr., poistenia

72 996,47

72 996,47

15 Rezerva na hroziace spory

24 576,08

24 576,08

16 Úvery zo ŠFRB

823 846,33

823 846,33

17 Bankové úvery

1 145 834,18

1 145 834,18

20 158,22

20 158,22

179 553,56

179 553,56

10 Rezerva na nevyčerp. dovolenky vrát. poistenia
11 Rezerva na nevyfaktúrované dodávky
12 Ostatné priame dane
13 Zamestnanci

18 Záväzky zo sociálneho fondu
19 Fond rozvoja bývania
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20 ZFP

579 748,96

579 748,96

73 340,25

73 340,25

3 245,39

3 245,39

34,92

34,92

5,85

5,85

33 193,92

33 193,92

26 Statická doprava v meste

387,77

387,77

27 Ostatné zrážky zo miezd

3 451,80

3 451,80

28 Zábezpeka pre ZŠ Komenského

37 000,00

37 000,00

29 Školské stravovanie

22 685,60

22 685,60

21 Byty 90M
22 Rezervný fond
23 Depozit
24 Záväzky – opatrovateľská služba
25 Bytové družstvo – odber tepla

Spolu:

3 606368,50

57 159,95

3 549 208,51

5.4 Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov mesta za rok 2009
Mesto v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov vytvára peňažné fondy. Zdrojom peňažných fondov je najmä:
a) prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok (rezervný fond),
b) zostatky fondov z minulých rokov,
c) ďalšie zdroje bežného roka,
d) zostatky príjmových finančných operácií.
5.4.1 Fond rozvoja bývania 2009

PS k 1.1.2009
Príjmy:
prevod výsl.hosp.byt.hospod.r.2008
za odpredané byty
úroky z účtu
Príjmy spolu:
Výdavky: prevod na BÚ na kapitálové výdavky
z toho: prepojenie kotolne Stred na biomasu
bezpeč.a zatvár.systém Partizánska
poplatky za vedenie účtu
Výdavky spolu:
KS k 31.12.2009

5.4.2

238 338,55
64 697,57
44 091,64
1 579,05
110 368,26
45 452,00
43 152,00
2 300,00
324,20
45 776,20
302 930,61

Rezervný fond rok 2009
PS k 1.1.2009

511 120,64

prebytok hospodárenia r.2008
Zostatky príjmových fin. operácií
uroky z účtu
Príjem spolu:

130 883,10
324 121,06
190,09
455 194,25

Príjem:
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príspev.účast.a pozost.tr.dopr. nehody Polomka
vystavba polyfunk.bytov Hviezdoslavova
zvýš. prístup. a využív. komunik. technológií
Polomka bežné výdavky
poplatok za vedenie účtu
Výdavky spolu:
Výdaje:

KS k 31.12.2009

5.4.3

931 164,71

Sociálny fond rok 2009
PS k 1.1.2009

3 765,54

Príjmy:

1,5% z hrubých platov
splátka pôžičky
Príjmy spolu:

5.4.4

3 500,00
17 755,46
8 376,00
5 420,34
98,38
35 150,18

12 502,43
232,36
12 734,79

Výdavky: príspevok na stravu
pitný režím
permanentky
doprava do Miezgoviec – Branný deň
vstupenky na kultúrne podujatie - individuálne
poplatky za vedenie účtu
Výdavky spolu:

5 812,33
908,63
1 194,97
38,88
587,92
15,90
8 558,63

KS k 31.12.2009

7 941,70

Sociálny fond rok 2009 - školstvo
PS k 1.1.2009

8 649,66

Príjmy:

1,25 % z hrubých platov
prídel vo výške príspevku na dopravu
uroky z účtu
Príjmy spolu:

9 110,28
170,48
9,15
9 289,91

Výdavky:

2 763,67
170,48
800,00
2 324,00
188,65
429,00
17,20
6 693,00

príspevok na stravovanie
príspevok na dopravu
pracovné jubileum
regenerácia pracovnej sily
Deň učiteľov
príspevok na okuliare
ostatné čerpanie - poplatky
Výdavky spolu:
KS k 31.12.2009

11 246,57
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5.4.5

Združené finančné prostriedky rok 2009
PS k 1.1.2009

434 184,02

Príjmy:

18 518,00
40 560,45
6 168,18
0,00
1 465,73
9 517,77
2 987,40
110 059,58
142,64
189 419,75

na byty 55 b.j.
na byty 90-M na spl.úveru
na odpisy
na byty D7a
na byty 42 b.j. J.Matušku - na splátky úveru
na byty (SOUS)
zábezpeky na rozkopávku
mzdy 12/2009
úroky z účtu
Príjmy spolu:
Výdavky: vratka zábezpeky na byty (SOUS)
vratka zábezpeky na rozkopávku
na splátku úveru 90-M
na splátku úveru 42 b.j.
na splátku úveru 14 b.j.
poplatky
Výdavky spolu:
KS k 31.12.2009

5.4.6

597 406,09

ZFP na byty 90-M
PS k 1.1.2009

73 985,02

Príjmy:

za byty
úroky z účtu
Príjmy spolu:

3 983,28
80,38
4 063,66

Výdavky: vratky za byt
poplatky za vedenie účtu
Výdavky spolu:

4 647,16
61,27
4 708,43

KS k 31.12.2009

5.4.7

8 700,81
3 319,38
12 501,17
1 112,57
483,46
80,29
26 197,68

73 340,25

Depozit - školstvo
PS k 1.1.2009

60,10
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Príjmy:

mzdy za 12/2009
úroky z účtu
Príjmy spolu:
Výdavky:
Výdavky

99 836,95
0,41
99 837,36

zrážka dane z úrokov
poplatky za vedenie účtu
spolu:

0,07
0,66
0,73

KS k 31.12.2009

99 896,73

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
6.1 Zriadeným právnickým osobám:
a) Odvod výsledku finančného zúčtovania MsKS, s.r.o. do rozpočtu
mesta (zisk z hospodárenia r. 2009 sa ponechá MsKS, s.r.o.
na umorenie straty z predchádzajúcich období)
0,- €
b) Hospodárenie rozpočtových organizácií zriadených mestom na úseku školstva je
zahrnuté v rozpočte mesta. Iné rozpočtové organizácie ani príspevkové organizácie
nemá mesto zriadené.
6.2 Štátnemu rozpočtu (granty a transfery):
Účel poskytnutej dotácie:
- Transfer na reg. rozvoj – AČ
- Transfer na školstvo, prenesené komp.
- Transfer na školstvo – ÚPSVaR
+ ost. pre ZŠ
- Transfer na vzdelávacie poukazy
- Transfer na súťaže
- Transfer na nákup osobných potrieb detí
(RP + agenda)
- Transfer ŠFRB
- Transfer KSÚ – stavebný úrad
- Transfer na spoločný úrad – KŠÚ
- Transfer na matriku
- Dotácia z ÚPSVaR na osob. príjemcu
- Dotácia na hlásenie pobytu občanov
- Dotácia ne cest. dopravu a pozem. komun.
- Dotácia na životné prostredie
- Dotácia na elektronizáciu a revit. MŠ
- Dotácia na komun. techn. v zar. soc. služ.
- NFP na zriadenie chránenej dielne
- Dotácia na voľby
- Dotácia na starostl. o vojnové hroby
- Dotácia na fin. BV (výpadok DzPFO)
- Dotácia na zabezp. životných potrieb
- Dotácia na inf.-komunik. tech. ZŠ Partiz.
- Dotácia na spol. úrad od obcí
- Grant Polomka
- Grant Orange ZŠ Duklianska

(v €)
22 907
2 544 065
110 146
61 298
2 890
10 678
7 609
17 916
24 982
19 822
52 519
6 796
1 166
2 987
3 300
75 398
7 268
51 346
42
393 696
5 000
50 000
4 054
5 688
166
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- Grant z fondu pre životné prostredie
1 221
- Grant Nadácia Socia
2 106
- Dotácia na rekonštrukciu a prestrešenie zimného štadióna 300 000
- Dotácia na Prestavbu 14 b.j.
137 760

6.3 Štátnym fondom:
V roku 2009 mesto uzatvorilo so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o úvere na
„Zateplenie bytového domu na Ul. N. Matušku 766“ a Zmluvu o poskytnutí podpory vo
forme úveru na Prestavbu časti administratívnej budovy na 14 nájomných bytových jednotiek
na Ul. J. Matušku.
6.4 Ostatným právnickým a fyzickým osobám:
Mesto v roku 2009 poskytlo v súlade so VZN č. 53 o poskytovaní dotácií a transferov
a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám transfery v nasledovných
sumách:
 bežné transfery poskytnuté na základe rozdelenia jednotlivých
komisií v sume
30 586,- €
 bežné transfery na prevádzku športových zariadení a športovú činnosť
v meste v celkovej sume
113 524,- €
 bežné transfery kultúrnym a cirkevným organizáciám v sume
3 305,- €
 kapitálové transfery zdravotníckym spoločnostiam v sume
3 319,- €
K 31. 12. 2009 boli vyúčtované všetky dotácie a transfery, ktoré boli poskytnuté v súlade
so VZN č. 53.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta
Prehľad nesplatených úverov k 31. 12. 2009
P.
č.

Rok
prij.
úveru

Amortiz.
úveru

Veriteľ

Účel poskytnutia

2003
2006
2005
2008

30 rokov
30 rokov
10 rokov
10 rokov

Nájomné byty 90 M
Nájomné byty 42 b.j.
Rekonštrukcia námestia Ľ. Štúra
Prestavba býv. III. ZŠ

5. 2009
6. 2009
7. 2009

1 rok
15 rokov
30 rokov

ŠFRB
ŠFRB
Dexia a.s.
Dexia a.s.
UniCredit
Leasing
Slovakia, a.s.
ŠFRB
ŠFRB

1.
2.
3.
4.

Kúpa motorových vozidiel
Zatepleni BD na Ul. J. Matušku
Prestavba 14 b.j. na Ul. J.Matušku

Výška
prijatého
úveru

Zostatok
úveru k
31. 12. 2009

600 253,73 €
65 093,27 €
1 028 235,65 €
590 104,64 €

529 555,45 €
59 106,01 €
594 855,79 €
543 500,39 €

7 478,00 €
203 352,00 €
33 929,52 €

7 478,00 €
202 222,27 €
32 962,60 €

7.1 Bankové úvery
V roku 2005 mestu poskytla Dexia (PKB) a. s. pobočka Trenčín na základe Zmluvy o úvere
č. 04/208/2005 termínovaný úver v sume 1 028 235,65 € na investičnú akciu „Rekonštrukcia
námestia Ľ. Štúra“ s amortizáciou úveru do roku 2015, s čerpaním do 27. 7. 2006, s úhradou
prvej splátky úveru od 25. 1. 2006. V roku 2005 bolo z úveru vyčerpané 663 878,38 €. V roku
2006 bol úver dočerpaný do schváleného objemu v sume 364 357,27 €. Z poskytnutého úveru
bolo v roku 2009 splatené 108 345,00 €. Zostatok nesplateného úveru k 31. 12. 2009 je
594 855,79 €. Zabezpečenie úveru je vlastnou platobnou vista blankozmenkou č. 04/208/2005
na rad banky medzi mestom Bánovce nad Bebravou a Dexia bankou Slovensko a. s.
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V roku 2008 mestu uzavrelo s Dexia bankou Slovensko a.s. pobočka Trenčín zmluvu
o termínovanom úvere č. 04/102/08 úver na Prestavbu III. ZŠ na Ul. Školská
na administratívnu budovu v max. čiastke 597 490,54 € s dobou čerpania najneskôr
do 31. 3. 2009, amortizáciou úveru do 26. 11. 2018, s úhradou 1. splátky úveru dňa
27. 4. 2009. V roku 2008 bola z úveru vyčerpaná suma 452 928,83 €. V roku 2009 bol úver
čerpaný v sume 137 175,81 €. Celková suma prijatého úveru je 590 104,64 €. Zabezpečenie
úveru je vlastnou vista blankozmenkou č. 04/102/08 na rad banky. Z poskytnutého úveru bolo
v roku 2009 splatené 46 604,25 €. Zostatok nesplateného úveru k 31. 12. 2009 je
543 500,39 €.
V roku 2009 mesto uzatvorilo 2 úverové zmluvy číslo 5300270 a 5300271 na kúpu osobných
automobilov Dacia Logan MCV s UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Suma prijatých úverov je
7 478 €. Úvery sú splatné v 2 splátkach. Prvá splátka na každé auto v sume 3 739 € bola
uhradená v roku 2009 a druhá zvyšná časť v rovnakej sume 3 739 € bude uhradená v októbri
2010.

7.2 Úvery zo ŠFRB
Mesto Bánovce nad Bebravou má na základe Zmluvy o poskytnutí podpory č. 301/4073/2001
a podľa zákona 124/1996 Z.z. z prostriedkov ŠFRB poskytnuté prostriedky fondu vo forme
úveru a nenávratného príspevku vo výške:
- úver 606 253,73 €
- nenávratný príspevok 5 974,91 €
s účelom: výstavba nájomného bytového domu - 90 M (malometrážne byty) Bánovce nad
Bebravou. Doba splatnosti úveru 30 rokov pri základnej úrokovej sadzbe 4,4 %. Zostatok
nesplateného úveru k 31.12.2009 bol 529 555,45 €. Zabezpečenie úveru je nájomným
bytovým domom 90M v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva podľa § 151 písm.b
Občianskeho zákonníka medzi ŠFRB a mestom Bánovce nad Bebravou zo dňa 15. 3. 2006.
V roku 2006 mestu poskytla OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Topoľčany úver zo ŠFRB
v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov na základe úverovej zmluvy
č. 301/1181/2006 na akciu: „Výstavba nájomných bytov v bytovom dome – Prestavba
administratívnej budovy – 42 nájomných b.j. Bánovce nad Bebravou, J.Matušku 766/19
v sume 65 093,27 € s dobou splatnosti 30 rokov pri základnej úrokovej sadzbe 1%. Celá
hodnota úveru bola vyčerpaná v roku 2006. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2009 je
59 106,01 €.
V roku 2009 bola medzi mestom a Štátnym fondom rozvoja bývania, Bratislava uzatvorená
Zmluva o úvere č. 301/100/2009VPZ o poskytnutí úveru vo výške 203 352 € na „Zateplenie
bytového domu Bánovce nad Bebravou Ul. J. Matušku 766“. Lehota splatnosti úveru je 15
rokov od povinnosti úhrady 1. splátky. Úroková sadzba je 0 %. V roku 2009 bolo z istiny
úveru uhradených 1 129,73 €. Zostatok úveru k 31. 12. 2009 je 202 222,27 €.
Mesto Bánovce nad Bebravou uzatvorilo v roku 2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme
úveru so ŠFRB Bratislava na Prestavbu časti administratívnej budovy na 14 nájomných
bytových jednotiek na Ul. J. Matušku v sume 33 446,06 €. V roku 2009 bolo z istiny úveru
uhradených 483,46 €. Zostatok úveru k 31. 12. 2009 je 32 962,60 €.
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8. Prehľad o stave záruk a záväzkov mesta
8.1 Záruky mesta
 PKB a.s. Trenčín poskytla zmluvou č. 04/020/2000 Veronike a.s. Dežerice terminovaný
úver vo výške 15 442 tis. Sk. Prostriedky z úveru boli výhradne určené na: rozšírenie
činností na skládke Veronika Dežerice – vybudovanie samostatných stavebných
a technologických častí separátne upravujúcich odpady. Čerpanie prostriedkov bolo
podmienené predložením Zmluvy o grante na financovanie z fondu PHARE, určených
na rozšírenie činností na skládke Veronika. Zostatok postúpenej pohľadávky
k 31. 12. 2009 je vo výške 1 230 824,- Sk (40 855,87 €). Na základe Zmluvy o odplatnom
postúpení pohľadávky zo dňa 11. 9. 2007 bol ručiteľský záväzok postúpený vo výške
3 470 365,10 Sk na postupcu Tedos Bánovce nad Bebravou s.r.o. (predtým dlžník ENZOVeronika-Ves a.s. Dežerice.
 Mesto Bánovce nad Bebravou dňa 28. 5. 2007 uzatvorilo s Ministerstvom výstavby a RR
SR Bratislava Záložnú zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 9 719 900,- Sk (322 641,57
€) na obstaranie nájomných bytov v stavbe „Prestavba na BD 42 b. j. - nižší štandard, k.
ú. Bánovce nad Bebravou na par. č. 1460/1, s. č. 766. Záložné právo k nehnuteľnosti
zanikne po splnení podmienok - vrátení dotácie alebo po uplynutí najmenej 30 rokov od
vydania kolaudačného rozhodnutia.
 Mesto Bánovce nad Bebravou dňa 20. 4. 2007 uzatvorilo Zmluvu o zriadení záložného
so Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava o poskytnutí úveru 1 961 000,- Sk
(65 093,27 €) s tým, že záložný veriteľ má postavenie prednostného veriteľa na
nehnuteľnosť bytový dom 42 b. j. s nižším štandardom, s. č. 766 a pozemok parc. č.
1460/1, k. ú. Bánovce nad Bebravou.
 Mesto Bánovce nad Bebravou uzatvorilo v roku 2009 Zmluvu o poskytnutí dotácie na
obstaranie nájomných bytov nižšieho štandardu – 14 b.j. – prestavba administratívnej
budovy v sume 133 760,00 €. Záložná zmluva medzi mestom a MVRR SR bude
uzatvorená v roku 2010 t.j. do 90 dní od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia
stavby na predmet obstarania so zachovaním podmienok nájomného charakteru bytov
najmenej 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.
 Mesto Bánovce nad Bebravou uzatvorilo v roku 2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo
forme úveru so ŠFRB Bratislava na Prestavbu časti administratívnej budovy na 14
nájomných bytových jednotiek na Ul. J. Matušku v sume 33 446,06 €. Záložná zmluva
medzi mestom a ŠFRB spolu s návrhom na vklad záložného práva bola uzatvorená v roku
2009 s tým, že záložný veriteľ má postavenie prednostného veriteľa na nehnuteľnosť
bytový dom s.č. 766 postaveného na parcele č. 1460/1 k. ú. Bánovce nad Bebravou
a zastavanej plochy a nádvoria o výmere 347 m2 parc. č. 1460/1.
 Mesto Bánovce nad Bebravou uzatvorilo v roku 2009 Zmluvu o úvere so ŠFRB Bratislava
na Zateplenie bytového domu Bánovce nad Bebravou na Ul. J. Matušku 766 na 15 rokov
s úrokovou sadzbou 0 % v sume 203 352,00 €. Záložná zmluva medzi mestom a ŠFRB
spolu s návrhom na vklad záložného práva bola uzatvorená v roku 2009 v prospech
záložného veriteľa po celú dobu trvania zmluvného vzťahu, nehnuteľnosťou na bytový
dom na Ul. J. Matušku s.č. 766 postaveného na parc. č. 1460/1, k. ú. Bánovce nad
Bebravou a zastavanej plochy a nádvoria o výmere 347 m2 na parc. č. 1460/1.

8.2 Záväzky mesta z nevysporiadaných kúpnych zmlúv, ktoré sú v riešení:
TATRA Sipox Trading, s.r.o.
- rozostavaný ZK ROH na parc. Č. 19/1, 20/1 podľa kúpnej zmluvy cena 5 mil. Sk
a pohotovostná ubytovňa v cene 10 mil. Sk. Z celkovej kúpnej ceny 15 mil. Sk podľa KZ
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zostalo neuhradené:
555 752,- Sk (18 447,59 €) - uhradiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti zo
zmluvy predávajúceho a mesta – byty SOU-s
 2 818 056,- Sk (93 542,32 €) - uhradiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti za
predávajúceho z kúpnej zmluvy ZK ROH
Uvedený záväzok zostáva naďalej nevyriešený.


8.3 Súdne spory
Súdne spory mesta sú evidované a o ich priebehu je každoročne vypracovaná informatívna
správa.
8.4 Ostatné finančné povinnosti
Mesto Bánovce nad Bebravou uzavrelo v roku 2006 so spoločnosťou VB LEASING SK, spol.
s. r. o., Bratislava zmluvu o finančnom leasingu na predmet leasingu: Osobný automobil
FORD FUSION na sumu 491 629,60 Sk (16 319,11 €) pre mestskú políciu. Termín ukončenia
mesačných splátok bol 25. 4. 2009. V roku 2009 bolo uhradená zostávajúca splátka istiny
celkovo v sume 1 169 €.
K 31. 12. 2009 mesto nemalo uzatvorenú žiadnu zmluvu o finančnom leasingu.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Mesto Bánovce nad Bebravou nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nevykazuje a nesleduje
náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti ani analyticky ani v samostatnom účtovníctve.
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 zostavuje mesto vrátane preddavkových
organizácií a rozpočtové organizácie školstva za školské jedálne, kde sa sledujú náklady
a výnosy z hlavnej a z podnikateľskej činnosti.
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Všeobecné údaje
1. Iázov účtovnej jednotky: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo účtovnej jednotky: Iám. Ľ. Štúra 1/1, 957 80 Bánovce nad Bebravou
Identifikačné číslo organizácie: 00 310 182
2. Počet zamestnancov:
137
V tom: zamestnanci MsÚ
68
MsP
16
OS
45
Aktiv.č.
8
Z toho riadiacich zamestnancov: MsÚ 15
MsP
1
Počet zamestnancov školstva (preddavkové organizácie):
153
v tom: zamestnanci MŠ
78 pedagogických 31 nepedagogických
ŠSZ
29
CVČ
8 pedagogických 3 nepedagogických
SSŠ
4
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Správa o inventarizácii majetku mesta, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31. 12. 2009

Základným predpokladom úspešnej účtovnej uzávierky a závierky je vykonanie riadnej
resp. mimoriadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Povinnosť zisťovať majetok a záväzky prostredníctvom inventarizácie ukladá účtovným
jednotkám § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Každá účtovná jednotka bez ohľadu na to, či vedie jednoduché alebo podvojné
účtovníctvo, je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov
v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
Vykonaním inventarizácie sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 3
zákona o účtovníctve. Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak sú preukázateľné
všetky účtovné záznamy a ak účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. Inventarizáciou sa
overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá
stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v skutočnosti. Inventarizuje sa všetok
majetok a záväzky, ktoré účtovná jednotka vedie v účtovníctve ako aj majetok a záväzky
v prenájme, vypožičaný majetok a majetok daný do úschovy. Inventarizácia zahŕňa celý
komplex na seba nadväzujúcich prác.

Na vykonanie riadnej inventarizácie majetku mesta, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31. 12. 2009 vydal primátor mesta pre všetky organizácie (oddelenia)
a spoločnosti, ktoré majetok mesta spravujú a prenajímajú príkaz na vykonanie riadnej
inventarizácie listom č. SPM-3364/8988/2009. Na zabezpečenie inventarizácie menoval
ústrednú inventarizačnú komisiu. Na vykonanie inventarizácie v jednotlivých spoločnostiach
a organizáciách, všetkým správcom a nájomcom majetku mesta prikázal vydať vlastný príkaz
na inventarizáciu s vykonávacími pokynmi a menovať čiastkové inventarizačné komisie. Na
zabezpečenie výkonu inventarizácie bol vydaný harmonogram s pokynmi na vykonanie
inventarizácie s postupnými krokmi inventarizácie a to:
1. vykonať inventúru (fyzickú, dokladovú a kombinovanú inventúru),
2. zaznamenať výsledky inventúry do inventúrnych súpisov,
3. porovnať stavy a zaznamenať výsledky porovnania v inventarizačnom zápise, t.j. stav
zistený fyzickou alebo dokladovou inventúrou porovnať so stavom v účtovníctve.

Inventúrne súpisy obsahujú:
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, právnické osoby sídlo, fyzické osoby
bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia
inventúry,
c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25,
d) miesto uloženia majetku,
e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh
majetku,
f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25,
g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov.

75

U všetkých správcov a nájomcov majetku boli zriadené inventarizačné komisie. Zoznamy
predmetov na vyradenie (dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku,
drobného hmotného a drobného nehmotného majetku) neupotrebiteľného a prebytočného
majetku predložili v zmysle Prílohy č. 1 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Bánovce nad Bebravou likvidačnej komisii pri MsÚ. Komisia posúdila návrhy na
vyradenie a navrhla ďalší postup nakladania s majetkom, t. j. likvidáciu, presun alebo
odpredaj majetku. Škodové udalosti, ktoré prejednáva škodová komisia, počas roka 2009
na majetku mesta nevznikli.
Inventarizačné komisie zisťovali skutočné stavy majetku fyzickou alebo dokladovou
inventúrou. Odsúhlasený majetok bol spísaný do inventúrnych súpisov. Inventúrne súpisy
obsahujú všetky náležitosti, aby bola zabezpečená preukázateľnosť účtovníctva v zmysle
zákona o účtovníctve. Na základe inventúrnych súpisov boli vyhotovené súpisy majetku
za jednotlivé organizácie so stavom k 31. 12. 2009 s vyznačením prírastku, úbytku, presunu
(vyradenie, odpredaj, preradenie) majetku a konečný stav majetku:
- dlhodobého nehmotného majetku,
- drobného nehmotného majetku,
- dlhodobého hmotného majetku a nedokončených investícií,
- drobného hmotného majetku,
- ostatného hmotného majetku v OE (na podsúvahových účtoch),
- zásob,
- záväzkov (z pracovnoprávnych vzťahov, obchodných vzťahov),
- pohľadávok (dlhodobých, krátkodobých),
- finančných investícií a fondov (peňažných a finančných),
- finančného majetku,
- cenných papierov (cenín),
- bankových úverov,
- pokladničnej hotovosti,
- platovú inventúru zamestnancov.
Súčasťou inventarizácie je inventarizačný zápis, v ktorom účtovné jednotky, ktoré
vykonávali inventarizáciu porovnávali stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
v inventúrnych súpisoch so stavom v účtovníctve. Zisťovali, či na majetku nevznikol
inventarizačný rozdiel manko alebo prebytok, či rozdiel bol zavinený alebo nezavinený.
Inventarizačný zápis obsahuje:
1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo alebo bydlisko a miesto podnikania,
2. výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu s účtovným stavom (inventarizačný
rozdiel),
3. výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov,
4. meno, priezvisko a podpis osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie
v účtovnej jednotke. Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter:
1) manko – ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho
preukázať účtovným záznamom,
2) prebytok – ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho
preukázať účtovným záznamom.
Z inventarizačného zápisu majetku mesta vyplýva, že stav majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov uvedeného v inventúrnych súpisoch je zhodný so stavom v účtovníctve.
Možno konštatovať, že na majetku nevznikol žiadny inventarizačný rozdiel. t.j. manko alebo
prebytok.
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Súčasťou tejto správy je:
1) Inventarizačný zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31. 12. 2009 (podľa účtov),
2) Stav majetku mesta po vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2009,
3) Stav majetku mesta po inventarizácii k 31. 12. 2009 – v správe a v nájme.
V Bánovciach nad Bebravou 25. 1. 2010

PaedDr. Štefan Kobza
predseda ÚIK
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Príloha č. 1
Mesto Bánovce nad Bebravou, Iám. Ľ. Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou, IČO: 310182

Inventarizačný zápis

podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2009.
Inventarizácia bola vykonaná na základe príkazu primátora mesta Bánovce nad Bebravou č.
prim. – SPM-3364/8988/2009 zo dňa 11. 11. 2009.
Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov s účtovným stavom:
v€
Číslo
účtu

Iázov účtu

013
041
073
021
081
022
082
023
083
031
033
042
061
069
112
351
355
318
319
378
391
211
213
221
261
275
381
385
428
459
323
357
479

Softvér
Obstar.dlhodob.nehmot.majetku
Oprávky k DNM
Stavby
Oprávky k 021
Samost.hnut,veci a súbory hn.vecí
Oprávky k 022
Dopravné prostriedky
Oprávky k 023
Pozemky
Predmety z drahých kovov
Obstaranie dlhodob.hmot. majetku
Podielové CP
Ostatný dlhodobý fin. majetok
Material
Zúčt.odvod.príjmov RO do roz.m.
Zúčt.transferov rozp. obce
Pohľadávky nedaň. príjmov
Pohľadávky za daňové príjmy
Iné pohľadávky
Opravné položky k pohľadávkam
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Peniaze na ceste
Poskytnuté fin.výpomoci ost.org.
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Nevyspor.výsled.hospod. min.rok.
Ostatné rezervy
Ostatné krátkodobé rezervy
Ostat.zúčt.rozp.obce a VUC
Ostatné dlhodobé záväzky

Zostatky účtov
Skutočný stav (zistený
inventúrou)
32 168,63
0,19 794,67
23 693 924,44
10 995 663,82
2 621 475,19
2 149 814,94
112 115,06
99 459,42
4 184 534,33
2 589,13
1 435 991,78
13 277,57
3 940 589,52
3 434,69,910,10
2 376 113,47
145 134,32
646 422,42
361 777,44
650 728,73
0,1 349,96
2 767 365,58
0,0,12 447,09
5 729,22
21 592 414,97
24 576,08
144 181,04
138 991,05
794 327,12
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Účtovný stav
(pred zaúčtovaním
inv. rozdielov)
32 168,63
0,19 794,67
23 693 924,44
10 995 663,82
2 621 475,19
2 149 814,94
112 115,06
99 459,42
4 184 534,33
2 589,13
1 435 991,78
13 277,57
3 940 589,52
3 434,69
910,10
2 376 113,47
145 134,32
646 422,42
361 777,44
650 728,73
0,1 349,96
2 767 365,58
0,0,12 447,09
5 729,22
21 592 414,97
24 576,08
144 181,04
138 991,05
794 327,12

Rozdiel

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

472
474
379
321
379
479
331
336
342
461
384

Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky z nájmu
Iné záväzky dlhodobé
Dodávatelia
Iné záväzky krátkodobé
Ostatné záväzky
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP
Ostatné priame dane
Bankové úvery
Výnosy budúcich období

20 158,22
0,869 087,93
169 688,85
63 560,09
29 519,21
125 705,90
72 996,47
7 742,36
1 145 834,18
4 020 190,11

20 158,22
0,869 087,93
169 688,85
63 560,09
29 519,21
125 705,90
72 996,47
7 742,36
1 145 834,18
4 020 190,11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27
zákona – premietnutie tohto posúdenia do opravných položiek, rezerv, odpisov, reálnej
hodnoty nebolo žiadne.
Ústredná inventarizačná komisia v zložení:
Predseda:
PaedDr. Štefan Kobza

podpis .........................................................

Členovia:
Ing. Mária Miková
Ing. Anežka Znášiková
Ing. Jozef Kšiňan
Ing. Marián Bódi
JUDr. Helena Zárubová
Mgr. Michal Uhrín
Ing. Peter Píš
Mgr. Ladislav Kuchta
Marián Šimoňák
JUDr. Pavol Škultéty
Ing. Jaroslav Matejka

podpisy:
......................................................
......................................................
......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Poznámky:
1. Vysporiadanie inventarizačných rozdielov: neboli žiadne.
2. Ďalšie opatrenia inventarizačná komisie nenavrhuje.

V Bánovciach nad Bebravou 25. 1. 2010
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Príloha č. 3
Stav majetku mesta po vykonaní inventarizácie k 31.12.2009
v€
1. Dlhodobý nehmotný majetok:
1) Software

32 168,63

2. Dlhodobý hmotný majetok:
1) Stavby
2) Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ. vecí
3) Dopravné prostriedky
4) Predmety z drahých kovov
5) Pozemky
6) Nedokončené investície

3. Finančné investície

23 693 924,44
2 621 475,19
112 115,06
2 589,13
4 184 534,33
1 435 991,78
32 050 629,93
3 953 867,09

Majetok spolu: (stále aktíva)
Zásoby – materiál na sklade
Ceniny
Pokladňa

36 036 665,65
3 434,69
1 349,96
0,-

4) Podsúvahové účty:
Drobný hmotný majetok
Drobný nehmotný majetok

787 317,20
60 328,69
847 645,89

BYTTHERM, s.r.o.
1) V prenájme a v správe (tepelné zariadenia, bytové domy)
Dlhodobý hmotný majetok
v tom:
 dlhodobý hmotný majetok v správe (bytové domy)
 prenajatý dlhodobý hmotný majetok
(tepelné hospodárstvo)
v nájme OE-DrHM
2) V prenájme a správe: (Plaváreň, Termálny vrt,
tech. zariad. kotolňa Prednádražie, staničky stud. vody)
Dlhodobý hmotný majetok
OE-DrHM
3) Obstaranie dlhodobého hmot. majetku (nedokončené investície)
Bytové družstvo
v správe dlhodobý hmotný majetok
v tom:
Bytové domy
Primárny optický telekomunikačný kábel

7 512 062,18
857 533,21
6 654 528,97
12 465,58

297 261,14
1 875,05
196 586,47

3 101 091,39
3 025 676,16
75 415,23

TEDOS, s.r.o.
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1) v prenájme:
Dlhodobý hmotný majetok
OE-DrHM
2) v správe:
Dlhodobý hmotný majetok
OE-DrHM

448 809,73
6 082,46
6 407 062,60
280 060,19

MsKS s.r.o.
1) v prenájme:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
OE- DrHM , DrNM

829,85
98 463,72
23 736,26

V prenájme iných práv. fyzických osôb (nebytové priestory):
Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok
OE-DrHM

4 912 800,66
14 941,73

Školská správa (evidovaný majetok na MsÚ)
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
OE-DrHM, DrNM
Materiál na sklade

1 567 818,71
203 897,48
3 434,69

Školské zariadenia s právnou subjektivitou
(majetok vykazujú vo svojich výkazoch)
Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok

5 627 394,51

Mestský úrad
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
OE-DrHM, DrNM
Ceniny (knihy)
Pozemky
Nedokončené investície
Finančné investície

31 338,78
2 084 733,69
304 587,14
1 349,96
4 184 534,33
1 239 405,31
3 953 867,09

V Bánovciach nad Bebravou 25. 1. 2010

PaedDr. Štefan Kobza
Predseda ÚIK
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