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Úvodné slovo primátora mesta
Vďaka dobrým základom, ktoré sme položili v roku 2015 bolo aj uplynulých dvanásť mesiacov
bohatých na rozvojové aktivity a prípravy na čerpanie eurofondov. Dôležité bolo schválenie rozpočtu
mesta a skutočnosť, že po dlhom čase samospráva nevstúpila do nového roka v rozpočtovom
provizóriu. Z môjho pohľadu bol rok 2016 významný najmä preto, že sa po viac ako tridsiatich rokoch
začalo s výstavbou novej autobusovej stanice.
Po vyše dvadsiatich rokoch sa dočkali pozornosti aj materské školy. Vďaka vyčleneným
prostriedkom v rozpočte či získaným mimorozpočtovým zdrojom sme začali investovať do rozširovania
kapacít škôlok, obnovy a projektovej dokumentácie našich plánovaných zámerov. Čulý stavebný ruch
zažili aj mnohé základné školy s cieľom obnoviť zastarané triedy, vybavenie či telocvične.
Začali sme riešiť statickú dopravu mesta komplexne. Do rozhodovacieho procesu sme vtiahli aj
Banskobystričanov. Verejné prerokovania parkovacej politiky priniesli mnoho podnetov i odporúčaní,
ktoré sa stali súčasťou materiálu odborných útvarov mesta. Cesta od myšlienky k realizácii plánovaných
projektov je veľakrát dlhšia, akoby sme si priali. Presvedčili sme sa o tom pri zámere vybudovať
korčuliarsku dráhu či parkovisko v Sásovej.
Rok 2016 bol okrem sľubov majiteľa pozemku pri mestskom úrade, aj o hľadaní cesty
k odkúpeniu Domu kultúry či o príchode významného investora. Investičný zámer v Priemyselnom
parku Šalková napredoval. Investor kúpil pozemok, pracovalo sa na projektovej dokumentácii
a podkladoch potrebných pre posúdenie vplyvov na životné prostredie. Celý proces komunikácie
a postupné kroky nejavili známky pochybností a vzbudzovali dôveru v úspešnosť projektu. Verili sme
tomu...
Pokračovali sme v odstraňovaní nelegálnych skládok i znižovaní technologického dlhu miestnych
komunikácií. Pravidelné kontrolné dni na kaštieli Radvanských potvrdili, že roboty je veľa a financií
málo. Verím, že v budúcnosti budeme úspešní v snahe získať ďalšie mimorozpočtové zdroje na jeho
obnovu. Súčinní a nápomocní sme boli aj pri rokovaniach odborných inštitúcií vo veci vybudovania
protihlukových opatrení a protipovodňovej ochrany mesta.
Podnikli sme kroky k obnove vojenského cintorína v Majeri, najmenším obyvateľom sme
odovzdali niekoľko kvalitných a bezpečných detských ihrísk. Náš názor sme nezmenili, a aj tento rok
sme jasne deklarovali negatívny postoj voči výstavbe malých vodných elektrární na Hrone. Absolvovali
sme niekoľko pracovných rokovaní v zahraničí, vďaka ktorým prinesieme do Banskej Bystrice nové
možnosti štúdia. S príslušnými rezortmi a zástupcami dotknutých miest i obcí sme pokračovali
v intenzívnych rokovaniach s cieľom dobudovať kvalitnú dopravnú infraštruktúru. Aj v nasledujúcom
roku urobím všetko preto, aby sa podarilo prepojiť sever s juhom kvalitnou cestnou sieťou a urobiť tak
z nášho mesta skutočné srdce Slovenska.
Celá Banská Bystrica bola na nohách vďaka športu aj v roku 2016. Žili sme nielen úspechmi
športovcov, ale aj záchranou mládežníckeho futbalu v meste či vytváraním nových možností na
športovanie. Bol to rok významný ešte z jedného dôvodu - stali sme sa Európskym mestom športu pre
rok 2017.

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica
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1 O Banskej Bystrici
Mesto Banská Bystrica (ďalej aj „Mesto“) sa rozprestiera v srdci stredného Slovenska, v údolí
rieky Hron medzi Kremnickými vrchmi, Starohorskými vrchmi a Poľanou. Obyvatelia i návštevníci ho
poznajú aj pod názvom „mesto pod Urpínom“. Ako samostatný samosprávny územný celok vzniklo
1. januára 1991 na základe Zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení. Je právnickou osobou, ktorá
hospodári samostatne, s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Plní samosprávnu funkciu, kde
základnou úlohou je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov mesta. Skladá sa
zo 16 mestských častí, ktorými sú: Banská Bystrica, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička,
Majer, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková a Uľanka.

1.1 Geografické a demografické údaje
Poloha mesta Banská Bystrica (Mestský úrad) v súradniciach:
48° 44′ 19″ N (severnej šírky)
19° 09′ 25″ E (východnej dĺžky)
Poloha mesta Banská Bystrica (Námestie SNP) v súradniciach:
48° 44′ 08″ N (severnej šírky)
19° 08′ 44″ E (východnej dĺžky)
Rozloha:

103 373 274 m2 = 103,373274 km2

Nadmorská výška:

362 m n. m.

Počet obyvateľov:

76 826 (k 31.12.2016)

Kraj

Banskobystrický

Okres

Banská Bystrica

PSČ

974 01

Historické názvy mesta: Nova villa Bystriciensis, Neosolium, Neusohl, Beszterczebánya

1.2 História
História mesta sa začala písať v 13. storočí, a to zásluhou niekoľkých rodín saských kolonistov,
ktorí na území dnešného mesta prirodzene vytvorili hospodársko-správnu a remeselnícku základňu
banskej výroby. Význam osady stúpol natoľko, že ju kráľ Belo IV. v roku 1255 povýšil na mesto. Banská
Bystrica od udelenia mestských práv prešla viacerými etapami vývoja a trvale sa vpísala nielen do dejín
Slovenska. Pôsobila tu Thurzovsko - fuggerovská spoločnosť. Tento banskobystrický mediarsky podnik
so svojím obrovským komplexom spracovateľských závodov, dobre premyslenou organizáciou výroby,
hustou sieťou skladov a podvojným účtovníctvom patril k najväčším a najmodernejším
ranokapitalistickým podnikom svojho druhu v európskom baníctve a hutníctve. Mesto Banská Bystrica
bolo, ako jedno z prvých miest na Slovensku, vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Do
novodobých dejín Slovenska sa zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené Slovenské národné
povstanie - ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii. Po oslobodení mesta v druhej svetovej vojne
26. marca 1945 sa Banská Bystrica stala jedným z troch hospodársko-správnych centier Slovenska.
Historické jadro mesta bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Po zrušení krajov
6
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sa mesto rýchlo prispôsobilo novým územno-administratívnym pomerom a začalo stavať na
bankovníctve, školstve a turistike. Založením Univerzity Mateja Bela 1. júla 1992 sa Banská Bystrica
stala jedným z centier vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. V súčasnosti je Banská Bystrica
hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom stredného Slovenska a sídlom
Banskobystrického samosprávneho kraja.

1.2.1 Pamiatky
Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál mestského hradu (Barbakanu), námestie
s kostolmi Panny Márie a sv. Kríža, starou radnicou, Matejovým domom, Barbakanom a zvyškami
mestského opevnenia. Srdcom mesta je veľké obdĺžnikové námestie Slovenského národného
povstania s Mariánskym stĺpom a šikmou Hodinovou vežou. Námestie ohraničujú honosné meštianske
domy, z ktorých sú najvýznamnejšie Beniczkého a Thurzov dom. Pešia zóna z námestia pokračuje aj na
Dolnej ulici, kde je kostol sv. Alžbety a Bethlenov dom, v ktorom vyhlásili sedmohradské knieža
Bethlena za uhorského kráľa. Historické meštianske domy možno obdivovať aj v Lazovnej a Hornej
Striebornej ulici. V Tihányiovskom kaštieli v mestskej časti Radvaň sú expozície prírodovedného
oddelenia Stredoslovenského múzea. Historické múzeá sú v Thurzovom dome na Námestí SNP. Vzácne
výtvarné diela uchovávajú tri objekty Štátnej galérie: Pretórium, Bethlenov dom a dom maliara
Dominika Skuteckého.
V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad
v Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť medenej
Bystrice pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry.

Obrázok 1: Námestie SNP s Hodinovou vežou, s kostolom sv. Františka Xaverského a fontánou1

1

Zdroj: https://pamiatkyslovenska.files.wordpress.com/2013/08/namestie-snp-banska-bystrica.jpeg
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Obrázok 2: Barbakan, veža kostola Nanebovzatia Panny Márie a biela budova Pretória v pozadí2

Obrázok 3: Pretórium3

Obrázok 4: Radnica na Námestí SNP4

2

Zdroj: https://pamiatkyslovenska.files.wordpress.com/2013/07/banska-bystrica.jpg
Zdroj: http://slovakianguide.com/App_Blobs/Images/Upload/00002098.jpg
4
Zdroj: http://www.banskabystrica.sk/portals_pictures/i_002858/i_2858349.jpg
3

8

Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2016

1.2.2 Symboly
Veľký erb mesta tvorí sedemkrát strieborno-červeno delený štít (štyri červené brvná
v striebornom poli). Nosičom erbového štítu je anjel so zlatými krídlami, oblečený v bielej tunike
prepásaný modrými pásmi so zlatými kruhovými ozdobami. Modrý plášť prevesený cez plecia je
zopnutý kosoštvorcovou zlatou sponou s červeným stredom. Anjel má vo vlasoch červenú čelenku.
Strážcami štítu sú dva od seba odvrátené zlaté jastraby so vztýčenou vzdialenejšou nohou a ich hlavy
s otvorenými zobákmi sú otočené k anjelovi. Malý erb mesta je tvorený len erbovým štítom.

Obrázok 5: Veľký erb Mesta Banská Bystrica5

Vlajku Banskej Bystrice tvorí osem pruhov rovnakej šírky - striedavo biely a červený. Ich farba
vychádza z farieb erbu mesta. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená dvomi cípmi, čiže zástrihom
siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky.

Obrázok 6: Vlajka Mesta Banská Bystrica5

Pečaťou sa rozumie pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu mesta Banská Bystrica obkolesený
kruhopisom s názvom mesta.

Obrázok 7: Pečať Mesta Banská Bystrica – veľká (vľavo) a malá (vpravo)5

5

Zdroj: http://mesto.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=944
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2 Poslanie, vízia a ciele
Komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja mesta Banská Bystrica definuje dokument nazývaný
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 - 2023 (skrátene
PHSR). Tento strategický dokument hovorí o budúcom smerovaní mesta, o víziách a cieľoch, ktoré chce
mesto naplniť v záujme dosiahnutia udržateľného rozvoja.
Vízia mesta Banská Bystrica:
Banská Bystrica bude mestom, kde sa oplatí žiť, prísť a zostať.
Strategickým cieľom pre mesto Banská Bystrica do roku 2023 je zvýšiť atraktivitu mesta pre občanov,
investorov, podnikateľov a návštevníkov, pričom rozvoj mesta sa má realizovať v troch prioritných
oblastiach:
I.
II.
III.

Prosperujúce mesto – dosiahnuť vyšší ekonomický rast mobilizáciou vnútorného potenciálu
Občianske mesto - vytvoriť podmienky pre aktívne zapájanie sa občanov do života mesta
Zdravé mesto - zvýšiť kvalitu života pre všetkých občanov

Ambíciou mesta Banská Bystrica je byť vyhľadávanou turistickou destináciou s optimálnym
využitím kultúrno-historického, ľudského a prírodného potenciálu, byť prosperujúcim a kreatívnym
mestom, jedinečným miestom na podnikanie, mestom, v ktorom existuje dopyt, export a inovácie.
Zámerom Mesta je tiež vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj vedy a výskumu s prepojením na prax,
aby dosahované výsledky boli akceptované odbornou verejnosťou na Slovensku i v zahraničí. Mesto
chce poskytovať vzdelávanie podľa potrieb detí, mládeže a dospelých v atmosfére vzájomnej dôvery a
spolupráce na všetkých inštitucionálnych úrovniach, a byť mestom, v ktorom majú občania dobré
možnosti rozširovať si súčasnú kvalifikáciu či získavať novú. Mesto Banská Bystrica chce rozvíjať aj svoj
kreatívny priemysel, byť mestom s funkčným priestorom na jeho rozvoj, aby sa tak mohlo stať
kandidátom na titul Creative City UNESCO. Veľké ciele si Mesto kladie aj v oblasti dopravy
a infraštruktúry. Bude napojené na nadradenú komunikačnú sieť vo všetkých smeroch a chce taktiež
dobudovať miestnu komunikačnú sieť vrátane záchytných parkovísk, chodníkov pre cyklistov
a chodcov. Súčasne si však kladie za cieľ preferovať ekologickú verejnú hromadnú dopravu a
nemotorovú dopravu.
Byť Občianskym mestom znamená vytvoriť dostatok príležitostí pre občanov, aby sa mohli
zapojiť do života v meste, využiť príležitosti, ktoré sa im ponúkajú, či ovplyvniť dianie v meste. Cieľom
mesta je zvýšiť spokojnosť občanov so samosprávou, zachovať, prezentovať, rozvíjať a podporovať
kultúrne bohatstvo mesta a jeho ľudí a zabezpečiť pre obyvateľov rozmanité kultúrne aktivity.
Prostredníctvom športu chce Banská Bystrica vytvárať priestor pre sociálnu súdržnosť a zlepšenie
zdravia a kvality života občanov. Ich spokojnosť chce zvýšiť vytvorením širokého spektra možností
trávenia voľného času, spomedzi ktorých si každý občan vyberie podľa svojich záujmov.
Zvýšenie kvality života pre občanov mesta zahŕňa skvalitnenie a zvýšenie dostupnosti služieb
v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb, bývania a občianskej vybavenosti, a zabezpečiť rozvoj
zelenej infraštruktúry, aby bola Banská Bystrica na prvý pohľad čistým a „Zdravým mestom“
s množstvom zelene, ktorej prostredie budú občania radi využívať na oddych.
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3 Ľudské zdroje
Mesto Banská Bystrica zamestnávalo ku dňu 31.12.2016 celkovo 949 zamestnancov, čo je oproti
stavu počtu zamestnancov k poslednému dňu predchádzajúceho roka o 59 viac. Okrem zamestnancov
Mestského úradu toto číslo zahŕňa zamestnancov mestskej polície, školských a sociálnych zariadení,
ktoré sú v pôsobnosti Mesta. Práve v oblasti sociálnych služieb pribudol najväčší počet nových
pracovníkov, a to až 31. Nižšie uvedené grafy a tabuľky uvádzajú štruktúru pracovníkov Mesta Banská
Bystrica v zložení podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, veku a pohlavia ku dňu 31.12.2016.

3.1 Vzdelanostná štruktúra
Pracovisko
MsÚ
Mestská polícia
Sociálne zariadenia
Školstvo

SPOLU

Základné

Stredné

2
0
24
18
44

11
1
77
80
169

Úplné
stredné
93
59
116
176
444

Vzdelanie
VŠ
VŠ
VŠ
I. stupňa II. stupňa III. stupňa
9
136
6
3
10
0
0
4
32
7
84
1
19
234
39

SPOLU
257
73
253
366

949

Tabuľka 1: Štruktúra vzdelanosti zamestnancov Mesta Banská Bystrica k 31.12.20166

Graf 1: Štruktúra vzdelanosti zamestnancov Mesta Banská Bystrica k 31.12.20166

Graf 2: Štruktúra vzdelanosti zamestnancov Mesta Banská Bystrica k 31.12.2016 – percentuálne podiely6

6

Zdroj: vlastné spracovanie
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Z Tabuľky 1, Grafu 1 a Grafu 2 vyplýva, že ku dňu 31.12.2016 najväčší podiel v zamestnaneckej
štruktúre Mesta tvorili zamestnanci s úplným stredným vzdelaním, a to až 47%, pričom najviac z nich
pracuje v oblasti školstva. V oblasti sociálnych služieb sa zvýšila úroveň kvalifikácie zamestnancov,
nakoľko až 31 zamestnancov si rozšírilo svoje vzdelanie a získalo vysokoškolský titul III. stupňa. Štvrtina
zamestnancov Mesta dosiahla II. stupeň vysokoškolského vzdelania. Tí sú zároveň najpočetnejšou
skupinou zamestnancov v rámci Mestského úradu.

3.2 Veková štruktúra
Pracovisko
MsÚ
Mestská polícia
Sociálne zariadenia
Školstvo

SPOLU

20–30
13
7
9
31

31-40
48
20
42
38

60

148

Veková skupina
41-50
51-60
71
102
33
12
71
118
108
167
283

399

nad 60
23
1
13
22

SPOLU
257
73
253
366

59

949

Tabuľka 2: Veková štruktúra zamestnancov Mesta Banská Bystrica ku dňu 31.12.20167

Graf 3: Veková štruktúra zamestnancov Mesta Banská Bystrica ku dňu 31.12.20167

Graf 4: Veková štruktúra zamestnancov Mesta Banská Bystrica ku dňu 31.12.2016 - percentuálne podiely7

7

Zdroj: vlastné spracovanie
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Najpočetnejšia skupina zamestnancov je vo veku od 51 do 60 rokov. Spolu so zamestnancami vo veku
nad 60 rokov tvoria tieto dve skupiny 48 % všetkých zamestnancov Mesta.

3.3 Štruktúra podľa pohlavia
MsÚ
Mestská polícia
Sociálne zariadenia
Školstvo

Muži
81
61
25
3

Pohlavie
Ženy
176
12
228
363

SPOLU
257
73
253
366

SPOLU

170

779

949

Pracovisko

Tabuľka 3: Počet mužov a žien zamestnaných v Meste Banská Bystrica ku dňu 31.12.20168

Graf 5: Podiel mužov a žien zamestnaných v Meste Banská Bystrica ku dňu 31.12.20168

Graf 6: Percentuálny podiel mužov a žien zamestnaných Mestom Banská Bystrica ku dňu 31.12.20168

Z celkového počtu novoprijatých zamestnancov v počte 59 bolo až 53 žien. Ich absolútny počet tak
vzrástol ku dňu 31.12.2016 až na hodnotu 779, čo je 82,09 %. Percentuálny podiel mužov tak poklesol
na hodnotu 17,91%, keďže absolútne vzrástol len o 6 zamestnancov na celkový počet 170 mužov. Ako
vidieť v Grafe 5, v školských a sociálnych zariadeniach majú výraznú prevahu ženy, pričom v prvej
spomenutej oblasti zastávajú až 99,18% pracovných pozícií a v sociálnej oblasti 90,12 %. Naopak,
8

Zdroj: vlastné spracovanie
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Mestská polícia zamestnáva väčší podiel mužov, ktorí zastávajú viac než štyri pätiny pracovných pozícií
v tejto oblasti. Uvedená štruktúra podľa pohlavia vyplýva aj z povahy samotnej práce v týchto
inštitúciách. Na Mestskom úrade sa tento pomer vyrovnáva viac, no i tak ženy tvoria 68,48 % a muži
31,52 % z celkového počtu zamestnancov.

3.4 Orgány samosprávy na roky 2014-2018
3.4.1 Primátor mesta
Primátor je, podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, predstaviteľ mesta, štatutárny orgán a najvyšší výkonný orgán mesta. Volia ho
obyvatelia v priamych voľbách a jeho funkčné obdobie trvá štyri roky. Do 60 dní od zloženia sľubu
spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním zástupcu primátora. Ak tak neurobí, zástupcu
primátora volí mestské zastupiteľstvo. Mesto Banská Bystrica má v súčasnosti dvoch viceprimátorov.

3.4.2 Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na obdobie štyroch rokov. Funkčné obdobie
mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo
podľa počtu obyvateľov v rozmedzí od 19 do 31 poslancov. Vo volebnom období rokov 2014-2018 má
mestské zastupiteľstvo najvyšší možný počet poslancov, t.j. 31. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o
základných otázkach života mesta.
3.4.2.1 Mestská rada
Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a
kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na
celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
Počet členov rady schvaľuje MsZ. Pri jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán, hnutí
a nezávislých poslancov zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Spôsob volieb upravuje Rokovací
poriadok MsZ. V súčasnosti má mestská rada 9 členov a tvoria ju dvaja viceprimátori a ďalší siedmi
poslanci mestského zastupiteľstva.
3.4.2.2

Komisie MsZ
Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány z radov poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb. Členovia
komisie a ich predsedovia sú volení a odvolávaní mestským zastupiteľstvom. V záujme posilnenia
odbornej zdatnosti komisií môžu byť do nich prizvaní ďalší občania, či už ako stáli odborníci alebo len
pre konkrétne prípady. Úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo pri zriadení komisie. V rámci
poradnej funkcie dávajú stanoviská k materiálom, ktoré sú predmetom rokovaní MsZ. V rámci
iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie
otázok života mesta. V rámci kontrolnej funkcie participujú na kontrole realizácii uznesení MsZ.
Zriadené komisie Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica (2014 - 2018):
1.
2.
3.
4.
5.

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
Komisia MsZ pre územný rozvoj
Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí
Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
Komisia MsZ pre školstvo a šport
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ
Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností
Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady
Dočasná komisia MsZ pre spracovanie návrhov volebných obvodov pre volebné obdobie
2018 - 2022

3.5 Organizačná štruktúra úradu Mesta Banská Bystrica
Mestský úrad (ďalej len „MsÚ“) je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora
mesta, ktorý tvoria zamestnanci Mesta Banská Bystrica. Podľa príslušnosti MsÚ zabezpečuje odborné
podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady, vykonáva
nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora. Koordinuje a riadi
spoluprácu MsÚ s organizáciami a spoločnosťami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sleduje výkon
štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje
opatrenia na zlepšenie ich výkonu a na základe analýzy ich stavu určuje koncepčné riešenia.

3.5.1 Prednosta mestského úradu
Na čele MsÚ je prednosta, ktorý riadi a zodpovedá za činnosť mestského úradu. Plní úlohy
spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti. Prednostu vymenúva a
odvoláva primátor mesta. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta. Spolu s ním podpisuje
zápisnice zo zasadnutí MsZ, na týchto zasadnutiach sa zúčastňuje, pričom môže mať poradnú funkciu.
V dobe neprítomnosti primátora a zástupcov primátora je prednosta oprávnený vykonávať pracovné
činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia primátorom alebo zástupcom
primátora. V rámci organizačnej štruktúry MsÚ sú priamo podriadenými zamestnancami prednostu
MsÚ vedúci odborov a samostatných oddelení.

3.5.2 Útvary mestského úradu
Mestský úrad sa člení na odbory, oddelenia a referát. Odbor je odborný riadiaci organizačný útvar,
ktorý zabezpečuje koordináciu a plnenie úloh primátora a prednostu MsÚ prostredníctvom oddelení.
Hlavnou úlohou odboru je koordinovať prácu oddelení vo svojej pôsobnosti pri riešení spoločných úloh,
na základe odborných činností patriacich pod dané oddelenie. Odbor riadi vedúci odboru, ktorý je
priamo podriadený prednostovi MsÚ. Schéma znázorňujúca vnútornú organizačnú štruktúru
mestského úradu Banskej Bystrice platná k 31.12.2016 je obsahom Prílohy č.2.
3.5.2.1 Hlavný kontrolór mesta
Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich
z pôsobnosti mesta. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo. Za svoju činnosť sa zodpovedá
mestskému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór kontroluje najmä príjmy, výdavky a finančné operácie
mesta, nakladanie a hospodárenie s majetkom mesta, kontroluje plnenie úloh mesta jednotlivými
útvarmi MsÚ, a to všetko v rámci rozsahu svojej právomoci. Kontroluje vybavovanie sťažností, petícií
a podaní od občanov. Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a
záverečného účtu pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve.
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4 Činnosti Mesta Banská Bystrica v priebehu roka 2016
4.1 Výchova a vzdelávanie
Činnosti preneseného výkonu štátnej správy a samosprávny výkon originálnych kompetencií na
úseku výchovy a vzdelávania zabezpečoval Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže.
Mesto Banská Bystrica bolo v školskom roku 2015/2016 a 2016/2017 zriaďovateľom
11 právnych subjektov - základných škôl a ich súčastí (školský klub detí a školská jedáleň),
27 materských škôl a 27 školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity, základnej
umeleckej školy a centra voľného času s právnou subjektivitou.
Počet detí materských škôl v školských rokoch 2015/2016 a 2016/2017

Materská škola

Počet
detí

Počet
tried

Počet
PZ

2015/2016

Počet
novop
rijatýc
h detí

Počet detí

Počet
tried
2016/2017

Počet
Počet PZ novopr
ijatých
detí

Buková 22

37

2

4

19

44

2

4

12

Cesta k nemocnici 37

86

4

8

29

87

4

8

29

Ul. 9. mája 26

62

3

6

23

58

3

6

22

Družby 3

126

6

12

35

139

7

14

68

Ul. 29.augusta 14

107

5

10

47

103

5

10

36

Horná 22

51

3

6

17

54

3

6

12

Hronská 18

14

1

2

4

18

1

2

6

Jakubská 77

41

2

4

18

37

2

4

9

Na Lúčkach 2

83

4

8

28

80

4

8

24

Jilemnického 8

84

4

8

27

78

4

8

27

Karpatská 3

102

5

10

30

107

5

10

24

Kremnička 22

32

1,5

3

10

32

1,5

3

12

Profesora Sáru 3

90

4

8

33

89

4

8

27

Lazovná 32

79

4

8

23

79

4

8

23

Magurská 14

88

4

8

30

85

4

8

31

Nová 2

119

6

12

46

113

6

12

34

Odbojárov 9

28

1,5

3

12

32

1,5

3

7

Radvanská 26

106

5

10

38

108

5

10

26

Radvanská 28

130

6

12

48

125

6

12

55

Sásovská cesta 21

82

4

8

26

88

4

8

34

Senická cesta 82

22

1

2

7

22

1

2

7

Na Starej tehelni 7

85

4

8

26

84

4

8

33

Strážovská 3

107

5

10

26

101

5

10

36

Šalgotarjánska 5

137

6

12

43

137

6

12

40

Tatranská 63

113

5

10

24

122

6

12

37
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Tr. SNP 77

23

1

2

6

21

1

2

6

Tulská 25

103

5

10

32

104

5

10

40

SPOLU

2137

102

204

707

2147

104

208

717

Priemer detí na 1 triedu

20,75

20,64

Počet žiakov základných škôl v školských rokoch 2015/2016 a 2016/2017

Základná škola

Počet Počet Počet Počet
Celkov Celkov Celkov Celkov
žiakov
tried
žiakov
tried
ý počet ý počet ý počet ý počet
1.
1.
1.
1.
žiakov tried
žiakov tried
ročníka ročníka ročníka ročníka
2015/2016

2016/2017

2015/2016

2016/2017

Prepočítaný
počet
pedagogických
zamestnancov
2015/2
016

2016/
2017

Jána Bakossa,
Bakossova 5

233

12

269

13

45

2

47

2

28,3

22,73

Ďumbierska 17

513

28

519

29

67

3

65

3

36,84

37,73

Jozefa Gregora
Tajovského,
Gaštanová 12

291

15

293

15

41

2

37

2

25,47

24,04

Golianova 8

699

32

717

32

66

3

79

3

46,5

44,91

Moskovská 2

549

26

551

25

81

4

70

3

34,17

32,78

Pieninská 27

350

19

322

17

45

2

26

1

25,79

23,64

Radvanská 1

504

24

538

25

71

4

80

4

34,78

36,24

Sitnianska 32

366

17

396

19

47

2

62

3

23,96

25,62

Spojová 14

764

35

759

34

110

5

99

5

48,7

45,95

SSV, Skuteckého
8

484

20

484

20

50

2

50

2

32,64

32,48

Trieda SNP 20

496

25

431

21

55

3

44

2

33,19

28,93

Spolu

5249

253

5279

250

678

32

659

30

370,34

355,05

Priemer žiakov
na 1 triedu

20,74

21,11

21,18

21,96

Počet žiakov základnej umeleckej školy a centra voľného času v školských rokoch 2015/2016
a 2016/2017
Školský rok

2015/2016

2016/2017

ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6

1496

1553

Centrum voľného času, Havranské 9

1492

1542

Dôležitou úlohou samosprávy je zabezpečiť kvalitné poskytovanie výchovy a vzdelávania
prostredníctvom svojich škôl a školských zariadení. Dôležitým predpokladom optimálneho fungovania
školského systému je materiálno-technické vybavenie a personálne obsadenie jednotlivých škôl a
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školských zariadení. Činnosti, ktoré boli na úseku výchovy a vzdelávania realizované, smerovali
k systematickému vybaveniu škôl a školských zariadení modernými učebnými pomôckami a IKT.
Opravami a rekonštrukciami financovanými z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, z eurofondov a taktiež aj z finančných prostriedkov mesta, sa naďalej
pokračovalo v znižovaní energetickej náročnosti budov, čo bude mať za následok v budúcnosti úsporu
na energiách a opätovné investovanie ušetrených financií do modernizácie škôl a školských zariadení.
Atraktívnejšie prostredie vytvorené pre deti a žiakov bude mať pozitívny vplyv na ich celkový vývoj
a vzbudí záujem o školu. Čo sa týka personálneho obsadenia škôl a školských zariadení, zriaďovateľ
prihliadal vo veľkej miere na čo najväčšiu kvalifikovanosť a odbornosť výchovno-vzdelávacieho
procesu. Významným faktorom, ktorý vplýva na služby súvisiace s poskytovaním vzdelávania je
spokojnosť rodičov. Mesto podporovalo a naďalej bude podporovať aktívnu spoluprácu a komunikáciu
so širokou verejnosťou. V rámci Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže sa operatívne
zapracovávali podporné návrhy a podnety, ktoré prispeli k skvalitneniu poskytovaných služieb. V ďalšej
časti je uvedený prehľad významných činností, podujatí a projektov, ktoré boli v roku 2016 realizované
v jednotlivých školách a školských zariadeniach.
Významné činnosti, podujatia a projekty materských škôl v roku 2016
V rámci zvýšenia zaškolenosti detí predškolského veku pred vstupom do základnej školy
a uspokojenia čo najvyššieho počtu rodičov, Mesto Banská Bystrica od 1. 1. 2016 rozšírilo kapacitu
Materskej školy, Tatranská 63, Banská Bystrica o jednu triedu pre 22 detí a od 1. 9. 2016 rozšírilo
kapacitu Materskej školy, Družby 3, Banská Bystrica o jednu triedu pre 15 detí.
Materské školy aktívne spolupracovali s viacerými organizáciami či už v meste alebo v rámci
celého Slovenska. Na základe dlhoročnej spolupráce s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici,
študenti pedagogickej fakulty vykonávali v materských školách počas zimného aj letného semestra
pedagogickú prax.
Deti mali možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží v rámci celého Slovenska v oblasti spevu, tanca,
tvorivej dramatiky, prózy, výtvarných aktivít, environmentálnych aktivít alebo športu.
V mesiaci marec sa uskutočnila regionálna súťaž „Predškoláčik“, ktorá bola zameraná na prednes
poézie a prózy. V mesiaci apríl sa uskutočnil Festival pódiových skladieb detí predškolského veku
„Pohybom pre zdravie a radosť“.
V mesiaci máj sa deti zúčastnili 11. ročníka prehliadky detských tanečných hier „Dupkajú nožičky,
dupkajú“, kde prezentovali krásu nášho folklóru a regionálnych zvykov.
Materské školy sa zapojili do environmentálnej súťaže „Ekopredškoláčik“ a zúčastnili sa
Divadelného festivalu materských škôl.
V júni vyvrcholila celoslovenská súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku
„Dúhový kolotoč“.
Deti z Banskobystrického regiónu si zmerali svoje sily na 22. ročníku Športovej olympiády detí
materských škôl.
Zúčastnili sa olympijského behu aj futbalového turnaja Generali Cup 2017.
Deti z Materskej školy, Radvanská 26, Banská Bystrica úspešne prezentovali svoje divadelné
umenie na 11. ročníku prehliadky tvorivosti detí a pedagógov „Detské Chalupkovo Brezno“.
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V rámci programu Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraný
na mobility a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe, Erasmus+, sa študentka Pedagogickej
fakulty Univerzity Hradec Králové, Česká republika zúčastnila praktickej stáže v Materskej škole,
Buková 22, Banská Bystrica, v dňoch od 5. 9. 2016 do 4. 11. 2016. Študentka počas svojej stáže získala
praktické skúsenosti v oblasti predprimárneho vzdelávania.

Významné činnosti, podujatia a projekty základných škôl v roku 2016:
Základná škola Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
Podujatia: Hviezdoslavov Kubín (školské, okresné a regionálne kolo); Európa v škole (literárna
tvorba); Deti píšu s Hevierom; Predajná cudzojazyčná výstava kníh; Súťaž školských knižníc – Klub
mladých čitateľov; Mikuláš Kováč v slove a hudbe; Galéria talentov o cenu Jána Bakossa; Literárny
Kežmarok; Bakoškársky slávik; Veľkonočné tvorivé dielne; Literárny kvíz pre žiakov – školská knižnica;
Beseda s nemeckým spisovateľom Fabiánom Lenkom, spojená s autogramiádou; Slávnostná akadémia
pri príležitosti 40. výročia založenia školy; Medzinárodný deň knižníc – podujatie organizované v školskej
knižnici;
Výstavy organizované v priestoroch školy: Vedecká hračka „ Hraním spoznávame svet“, „Fyzikálne
pokusy pre 3. - 6. ročník (putovná výstava);
Projekty: Rozvoj informatizácie regionálneho školstva, WifiEdu, Modernizácia vyučovacieho procesu na
ZŠ a SŠ, Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, Vzdelávanie v oblasti výučby vzdelávania
informatiky a informatickej výchovy, Škola podporujúca zdravie, Človek a les (Enviroprojekt),
Odstraňovanie korčuliarskej a plaveckej negramotnosti ( organizátor Mesto BB, OZ HC' 05), Detský čin
roka, Projekt CLIL, Projekt – Galéria talentov, Projekt e-testovanie, Aktivizujúce metódy vo výchove,
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom
prostredí, Projekt PRINED, Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
(národný projekt), Digitálne učivo na dosah, Záložka do knihy spája školy, Viem čo zjem, E-testovanie.
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Najvýznamnejšie akcie školy: Propagácia VIN – všeobecne intelektovo nadaných detí v ESC – 2týždňová výstava záverečných ročníkových prác + žiacka prezentácia; Sásovský trojboj – tradičné
športové podujatia pre deti I. stupňa ZŠ ( 4 obvody: obvod Sásová a ZŠ J: Bakossa);
Celoročné množstvo akcií zameraných na čítanie a čitateľskú gramotnosť v zrekonštruovanej a
vynovenej školskej knižnici, ktorá bola odovzdaná do užívania na začiatku septembra 2016;
„ Týždeň dobrovoľníctva“: práce v rámci úpravy celého areálu školy a osadenie stojanu na bicykle pre
žiakov pri budove školy;
Projekty: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva; Moderné vzdelávanie –
digitálne vzdelávanie pre všeobecné vzdelávacie predmety, Digiškola; Kompletný poradenský systém
prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí; Digitálne učivo na
dosah;
Ďalšie projekty: GYM FIT – projekt zameraný na testovanie úrovne pohybových schopností školskej
mládeže; Olympijský odznak všestrannosti, Moja prvá škola – Edulab.
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
Slávnostné otvorenie Centra techniky CETECH a jeho postupné vybavovanie potrebným technickým,
technologickým a materiálovým vybavením s cieľom vytvorenia nadštandardných podmienok pre
vzdelávanie techniky;
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Vlastné projekty: Bežia celé Podlavice, Podlavický čitárik, Súťaž v hláskovaní SPELLING BEE, Zahrajme
sa na školáka, Čítame deťom z materských škôl;
Ďalšie projekty: Záložka do knihy spája školy, Svet okolo nás – Peru, Strom života, Čitateľský maratón;
Organizovanie súťaží: Krajské kolo technickej olympiády, Okresné kolo technickej olympiády, OK vo
volejbale, OK vo vybíjanej, Balónbal;
Ďalšie podujatia: Bavíme deti športom, Stavby v snehu, Karneval, Valentínska pošta, Trieda číta triede;
Oblasť spolupráce: Spolupráca s partnerskou školou Pohádka v Hradci Králové, nadviazanie spolupráce
so školou vo Francúzsku v Lurdách, SOŠ informačných technológií – interaktívne vzdelávanie žiakov 8. 9. ročníka v oblasti finančnej a matematickej gramotnosti – Učme sa navzájom, rozširovanie spolupráce
so zväzmi, zamestnávateľmi, firmami a SOŠ v oblasti technického vzdelávania; OZ rodičia a priatelia ZŠ
J.G. Tajovského, Občianska rada Podlavice a Skubín, UMB Banská Bystrica, Mesto Banská Bystrica.
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
Charitatívne akcie: Benefičný hokejový zápas na podporu chorým deťom.
Športové podujatia: Olympijské festivaly detí a mládeže pre 1st. a 2.st.., Naučme detí športovať“
(ročníkový projekt ZŠ Golianova 8 ), Olympijský festival seniorov, Atletický trojboj, Gymnastický
štvorboj, Jesenná bežecká liga, Jarné kilometre za zdravím ( športová akcia spojená s čistením Urpína)
a iné.
Ďalšie aktivity: Deň fyziky, Deň výchovy, Vedomostná súťaž o olympizme, Legolandiáda, Šarkaniáda,
Moja aktovka, Pohľadnice pre občanov Uhliska, Hračky pre detské domovy, Cukríky do Afriky, Školy na
námestí; Čítanie predškolákom MŠ;
Súťaže: Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Pikomat, Pikofyz, Maks, Klokan, Čítajme s Osmijankom,
Dejepisná olympiáda, Olympiáda zo SLJ, Biologická olympiáda;
Projekty: Škola podporujúca zdravie, Infovek, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Primárna prevencia
sociálno-patologických javov, Environmentálny projekt, Inovatívna forma a metóda vzdelávania na ZŠ,
Práca v športových triedach, Olympiáda zdravej výživy, Viem čítať a čítam rád, Ekologická stopa,
Projekt bez kriedy, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – DIGI škola, Druhý
krok, Gymnastika bezpečne, Inovatívne formy a metódy v športovej príprave, Kniha priateľ detí,
knižnica pre verejnosť a iné.
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Podujatia: Oboznamovanie sa a šírenie tradícií aj v rámci komunity Fončorda: „Lucia“, „Mikuláš“,
„Fašiangový sprievod“, „Vynášanie Moreny“;
„Staviame my máje...“ - oboznamovanie sa s tradičnými remeslami, piesňami a jazykom našich
predkov, prezentácia projektov na tému: „Májenie“, „Pernikárstvo“, „Májové lásky“, „Prečo sa zvyky
stavania mája líšia z regiónu na región“ - jazykové a tvorivé dielne zamerané na výrobu tradičných
výrobkov z rôznych materiálov ( šúpolie, drevo); prezentácia folklórneho umenia: FS Matičiarik a FS
Urpín. Tematickú atmosféru dotvoril jarmočný predaj výrobkov, výťažok z predaja bol venovaný
Oddeleniu neonatológie pri FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici; Matematická siesta – zábavné
prírodovedné popoludnie pre žiakov 4. - 8. ročníka;
Aktivity zamerané na environmentálnu výchovu – „Deň Zeme“. Cieľom projektu bolo prostredníctvom
spoločných aktivít sprostredkovať žiakom informácie, poukázať na dôležitosť ochrany životného
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prostredia a uvedomiť si hodnotu, ktorú pre budúci život naša planéta má. Zápis do Slovenskej knihy
rekordov – 2 rekordy: najväčšia 3D stavba z roliek ( o celkovej ploche 26,24 m2) a súčasne najväčšia
zbierka recyklovaných roliek ( v počte 21 151 kusov);
Týždeň dobrovoľníctva – „Urobme si krajšiu školu“ – spolupráca žiakov, rodičov, zamestnancov a
dobrovoľníkov pri skrášľovaní interiéru a exteriéru školy;
Úspešné projekty: „Root&Shoots“: bylinný záhon a EKO - ihrisko z recyklovaných pneumatík; „Tajný
život mesta“ : žiaci spoznávali biodiverzitu rastlín; Trieda pod oblohou“: vytvorenie zóny na vyučovanie
a oddych pod holým nebom, ktorá sa bude nachádzať v blízkosti bylinkového záhonu a bude slúžiť
žiakom školy pri vyučovaní.
Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
Podujatia: Európsky deň jazykov; Svetový deň srdca; Cezpoľný beh; Pasovanie prvákov do Cechu
pieninského, Literárno-historická exkurzia Oravský Podzámok – Jasenová ( žiaci 6., 7. ročníka), exkurzia
Kremnica – mincovňa (žiaci 5. ročníka); Súťaž o najoriginálnejšiu tekvicu na škole, Týždeň zdravej výživy
– aktivity v triedach, ochutnávky, výstavky, výtvarné práce; Čarovná školská aktovka – podujatie pre
škôlkarov, iBOBOR – internetová súťaž, Exkurzia Planetárium Žiar nad Hronom ( 8., 9. ročník), Exkurzia
Bratislava Cosmos Discovery, EKOŠARKAN – celoškolská súťaž; Súťaž o naj kŕmidlá pre vtáčiky
z recyklovaného materiálu; Ukážka práce psa a psovoda – vyhľadávanie drog, Trinásta komnata –
multimediálny protidrogový program pre 5. - 9. ročník; Vianočné vystúpenie v DSS KOMPA, Tvorivé
dielne s mamičkou, Vianočné pozdravy z celej Európy, Vianočná žiacka hala,
Súťaže: Technická olympiáda, volejbal D – OK, Geniality Expert, MATO, GEGO, Pytagoriáda, DEJO,
VŠEVEDKO;
Projekty školy: Škola podporujúca zdravie -. ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu;
DIGIŠKOLA digitálne učivo na dosah; Výchova k manželstvu a rodičovstvu; Primárna prevencia
patologických sociálnych javov v živote detí a mládeže; Škola bez drog; Škola bez bariér; Kamaráti z MŠ;
Klub rytierov 21. storočia – klub voľno-časových aktivít; Policajt – môj kamarát; Schránka detskej istoty;
Deň európskych jazykov; Projektové dni; Abeceda športu; Tenis do škôl; Zober loptu, nie drogy;
Finančná gramotnosť – Týždeň experimentov; E-twinningová medzinárodná spolupráca; Aktivizujúce
metódy v ŠKD; Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov
v školskom prostredí; Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie
predmety, aktívna účasť; Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – aktívna účasť,
Kamil a Emil na cestách; Recyklo hry; Ekologická stopa – projekt primárneho vzdelávania; Dental
Alarm.
Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica
Podujatia: Programovanie v mojom živote – propagácia programovania laickej verejnosti
v spolupráci so SAV v rámci Európskeho týždňa programovania; Deň jablka - výrobky, ochutnávky,
vystúpenia;
Dni otvorených dverí : Čo má prvák v aktovke, Preži s nami deň školáka; Halloween „Nočné“ hry v škole,
Mestské a vidiecke korene; Starí rodičia a vnúčatá pri počítači;
Ďalšie podujatia: Vianočné trhy spojené s kultúrnym programom; vystúpenia ľudového súboru
Radvanček a Spievankovo; detského divadelného súboru „Radvanské hviezdy“; Čo vieš o knihách, kvízy,
besedy, Čitateľský maratón; Zaujímavosti zo života školy – interaktívne pokusy, otvorené hodiny,
Robotizácia ( v spolupráci s technickým klubom AMAVET) aktivity na zvýšenie záujmu detí o techniku,
robotiku a programovanie ;
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Prehliadka najúspešnejších prác žiackych projektov, Stena slávy – oceňovanie žiakov úspešných
v športových podujatiach, Miniolympiáda pre deti ŠKD v spolupráci so športovým strediskom Dukla;
Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov a kolektívov školy;
Projekty: Bezpečný internet; spolupráca na projekte Motýlí efekt – Akadémia umení, Vianočná
pohľadnica – tvorivé aktivity v spolupráci s nadáciou Úsmev ako dar.
Iné: výstavy, besedy, výchovné koncerty, rozhlasové relácie zamerané na regionálnu, protidrogovú,
environmentálnu výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, stretnutia
s významnými
osobnosťami mesta.
Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
Podujatia: Netradičné vyučovanie v tvorivých dielňach – Prezentácia kultúrneho dedičstva
stredoslovenského regiónu z prítomnosti primátora mesta p. Noska a podpredsedu vlády SR Petra
Pellegriniho: „Od zrnka k chlebu“ - podujatie zamerané na podporu regionálnej výchovy; netradičné
vyučovanie;
Výstava SNP – realizovaná v spolupráci Vzdelávacieho centra Múzea SNP v Banskej Bystrici;
„Kvapka krvi pre žiaka Matúška Kukučku“- humánneho činu sa zúčastnilo 44 rodičov, pedagógov a
priateľov školy; Matúško si zároveň prevzal knihu: Rio 2016 od samotného olympijského víťaza Mateja
Tótha;
Projekty: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva; Zvyšovanie kvality vzdelávania
na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania E-test; Komplexný poradenský
systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí; Digitálne učivo
na dosah; IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie;
Ďalšie projekty: Krok za krokom; Škola podporujúca zdravie; Regionálna výchova; Enviro-projekty;
Správaj sa normálne; Zvyšovanie právneho povedomia žiakov; Cesta, „Učíme sa navzájom“ - žiaci 8. a
9. ročníka odovzdávajú získané vedomosti mladším žiakom; „Za každú vrásku darujeme úsmev a lásku“
- žiacky parlament spolupracuje s Domovom sociálnych služieb Senium BB. (Registrácia v Centre
dobrovoľníctva v B. Bystrici).
Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica
Projekty: Erasmus+: Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie – trojročný projekt; Pilotný
projekt s Pamätníkom SNP: regionálne dejiny – výuka daného predmetu v priestoroch Pamätníka SNP;
Projekt v spolupráci s ÚĽUV-om:: výuka predmetu Technika odbornými lektormi v priestoroch ÚĽUVu;
Projekt AIESEC – týždenný pobyt zahraničných lektorov z celého sveta na škole (10) – výuka vybraných
predmetov v anglickom jazyku;
Ďalšie projekty: Tanec v laviciach; Zelená škola; Viem, čo zjem; Detská lesnícka univerzita vo Zvolene;
Debatiáda
Dobrovoľnícke aktivity: každá trieda na škole sa podieľala na dobrovoľníckych aktivitách, čistenie
prírody, návšteva útulkov, programy pre Domovy sociálnych služieb, Špeciálnu školu; množstvo ďalších
aktivít;
Jazykovo- poznávacie zájazdy: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko.
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Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Projekty: Program Comenius, školské partnerstvá: spolupráca so základnými školami v Rydzyne
a v Kaczkowe z Poľskej republiky, založená na vzájomnom spoznávaní školských systémov,
odovzdávaní skúseností, spoznávaní kultúry, vzájomné návštevy a spolupráca žiakov a učiteľov;
Projekt Erasmus + cieľom projektu je napĺňať výzvu spojenú s mobilitou pedagogických pracovníkov na
stážach na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni, účasť na zahraničných konferenciách, workshopoch
s cieľom zlepšiť si jazykové znalosti, získať nové skúsenosti s inými kultúrami, s inými vyučovacími
systémami, nadviazať nové kontakty s hosťujúcimi školami a pedagógmi, nadviazať a podporovať
spoluprácu medzi učiteľmi a školami v zahraničí, rozširovať si obzor v rámci medzinárodných
vzdelávacích programov;
AIESEC "Bridge the cultures" (Kultúrne mosty): vďaka nadviazaniu spolupráce so študentskou
organizáciou školy už po niekoľký raz navštívili študenti z rôznych častí Zeme, aby im v anglickom jazyku
prezentovali svoju krajinu, tradície, zvyky a reálie;
Moja prvá škola: projekt je určený učiteľom 1. stupňa ZŠ, ciele projektu sú: inšpirovať učiteľov a
predstaviť im najnovšie trendy vo vzdelávaní, sprístupniť moderné učebné materiály v súlade so ŠVP,
zaujať žiakov inovatívnymi spôsobmi výučby, poskytnúť bezplatnú metodickú podporu na vysokej
úrovni, vytvoriť vzdelávací priestor, v ktorom je radosť učiť a učiť sa a taktiež zlepšovať image každej
školy;
Správaj sa normálne: rozširovanie povedomia z oblasti kriminality, drogovej závislosti a jej prevencie,
prevencie šikanovania a iných súvisiacich tém;
Európa v škole: cieľom projektu je šírenie myšlienok spolupráce a vzájomného porozumenia medzi
národmi Európy. Rozvoj tvorivosti a talentu žiakov. Využitie IKT a PC gramotnosti žiakov;
Projekty UNICEF: napr. predaj vianočných pohľadníc, Týždeň modrého gombíka, Školy pre Afriku,
(v decembri 2016 škola zorganizovala Predaj vianočných pohľadníc - výťažok
z predaja bol určený
na financovanie humanitárnych projektov Detského fondu OSN na celom svete);
Ďalšie projekty: Škola dobrých skutkov, Srdce na dlani, Policajt môj kamarát, SOFI-a, Váž si sám seba,
váž si svoje zdravie, Týždeň hlasného čítania, Marcová burza kníh;
Prezentácia školy na verejnosti: Vítajte medzi nami – uvítanie prváčikov; Deň dobrovoľníctva – svetový
deň dobrovoľníctva; Festival vedy 2016 – noc výskumníkov; Daj si čas – účasť
v zábavno-súťažnej
relácii pre deti v RTVS; Svetlonos – Tekvičkovo 2016; Spolu to zvládneme – tvorivé dielne zamerané na
manuálnu zručnosť žiakov; Ocenenie práce dobrovoľníkov: Srdce na dlani; Vianočné medovníky –
výstava prác žiakov / netradičných medovníkov, spojená s predajom a prezentáciou vianočných zvykov,
výťažok z predaja bol určený na dobrovoľnícke účely a iné.
Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica
Podujatia: Deň otvorených dverí , podujatie organizované pre deti MŠ: „Krajina Zázračno“;
Zvyky a tradície priblížené netradičnou formou: „Fašiangy u nás“, „Čítanie pred spaním“: radosť z čítania
rozprávky Červená čiapočka odprezentovaná žiakmi 3. ročníka ZŠ, určená deťom v MŠ;
„Sásovská mozaika“: v spolupráci s Komunitným centrom v Sásovej a OZ FOPART aktivity, zahájenie
aktivít k projektu zameraného na renováciu stien átria školy, s cieľom vybudovania netradičného
kultúrno-umeleckého stánku nielen pre potreby školy, ale aj pre obyvateľov sídliska a verejnosti zo
širšieho okolia;
„Komu sa nelení ...“: zveľaďovanie okolia školy, úprava skalky a bylinkovej opornej steny átria;
„ Máj, máj, máj, zelený“ : akcia organizovaná občianskou radou a mestom Banská Bystrica, spojená
s vystúpením tanečného súboru Sitnianček;
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„Škoda hrou“: v spolupráci s firmou ŠKODA boli žiakom 1. ročníka zážitkovou formou prostredníctvom
moderátora a maskota YETIHO predstavené dopravné situácie, orientácia na cestách a v doprave;
„Prezentačné dni“: celoročné úsilie, snaha, zručnosť, tvorivosť, nápaditosť a súvislosť a prepojenosť
informácií z jednotlivých predmetov odprezentovaná v rámci ročníkových prác;
„Európsky deň športu“: aktívna účasť žiakov a rodičov, v celkovom počte 1002 účastníkov,
„Zatváranie Bánoša“: ukončenie farmárskej sezóny v areáli SOŠ Pod Bánošom; prezentácia zručnosti
žiakov a učiteľov v oblastiach: výtvarnej, včelárskej, bádateľskej, s možnosťou vlastnoručnej výroby
predmetov: sviečky z vosku, stromčeky šťastia z drôtu, magnetky, odliatky zo živice a iné;
„Jesenné slávnosti“: podujatie organizované s niekoľkoročnou tradíciou, organizované OR Rudlová –
Sásová;
„Sásovské Vianoce“: živý betlehem, vianočný jarmok a tradičné vianočné výrobky žiakov, za účasti
sólistiek z Dolce Canta a iné.
Projekty spolufinancované z externých zdrojov, koordinované inou inštitúciou, resp. v spolupráci s ňou:
Inicializácia aktívneho učenia sa v podmienkach špecializovaných laboratórií ako trvalej platformy
vzdelávania: fáza udržateľnosti projektu 2012 – 2017; Digiškola, Elektronizácia vzdelávacieho systému
regionálneho školstva; Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania.
Základná umelecká škola Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
Významné podujatia a koncerty Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici v roku 2016:
Detský umelecký festival Jána Cikkera 2016 – máj 2016: organizácia celoslovenského festivalu;
Hudobno-slovné pásmo „ Pocta Jánovi Cikkerovi“ k 105. výročiu narodenia skladateľa, Radnica –
Cikkerova sieň, Banská Bystrica;
Projekty: Projekt Nadácie HB Reavis: Hudobno – vzdelávací program VIRTUOSO, participácia na
Celoslovenskom mládežníckom orchestri, AMV projekt – vzdelávací projekt pre pedagógov MPC.
Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica
V súlade s poverením Okresného úradu, odboru školstva v Banskej Bystrici zorganizovanie 17 okresných
kôl predmetových olympiád a postupových súťaží 23 okresných kôl školských športových súťaží, školské
majstrovstvá okresu a kraja v šachu, okresné kolo dopravnej súťaže: Na bicykli bezpečne 2016;
Šachové podujatia pre deti a verejnosť: 20. ročník šachového turnaja OPEN Banská Bystrica a VC
mládeže, Novoročný šachový turnaj Banská Bystrica 2016 a GPX mládeže o pohár Mesta Banská Bystrica
v šachu, Šachová simultánka ( medzi deťmi z klubu „Hrochotských jazdcov“ členov ZÚ šachu a
Splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom).
Okresné kolá astronomických súťaží: Čo vieš o hviezdach a 23. ročník astronomickej vedomostnej
súťaže: Astrostop 2016;
Podujatia pre leteckých modelárov: Zimná súťaž halových modelov, Šarkaniáda 2016.
Centrum počas roka 2016 organizačne zabezpečovalo, alebo sa svojou činnosťou podieľalo aj na ďalších
podujatiach: Detský jarmok CVČ 2016, Rozlúčka s prázdninami, Radvanský deň, Športovo spoločenský
deň v Radvani, Hurá MDD, Prechod rozprávkovým lesom
v Kremničke, Olympijský festival
detí Mesta Banská Bystrica, Olympijská štafeta Rio 2016, Plavecká 24-hodinovka.
V spolupráci s Komunitným centrom Fončorda: Športiáda seniorov 2016, Deň zeme, Rodina na
kolesách, Fončorďácke zemiakové hody.
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4.2 Sociálne zabezpečenie
Odbor sociálnych vecí v zmysle platného organizačného poriadku tvorí koncepcie, riadi,
koordinuje a kontroluje činnosť oddelení organizačne začlenených do odboru. Člení sa na oddelenie
sociálnej a krízovej intervencie (ďalej len „SKI“) a oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti (ďalej len
„SDS“). Jeho obligatórne povinnosti vyplývajú zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov a zo zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele. V rámci
týchto činností sa realizovali najmä nasledujúce aktivity: osobitný príjemca dávok, výkon poručníctva
a správy, individuálne programy rozvoja detí, žiadosti o náhradnú rodinnú starostlivosť, poskytovanie
dávok v hmotnej núdzi, pohreby bezdomovcov, terénna sociálna práca, zabezpečovanie ubytovania
pre občanov v nepriaznivých situáciách v zariadení núdzového a dočasného bývania, spracovanie
posudkov o odkázanosti, umiestňovanie klientov do zariadení sociálnych služieb (zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie podporovaného bývania), činnosť denných
centier, terénne a ambulantné sociálne služby – požičiavanie kompenzačných pomôcok,
opatrovateľská služba, prepravná služba, signalizácia potreby pomoci a podobne.
V roku 2016 bol na oddelení sociálnej a krízovej intervencie zaznamenaný v rámci sociálnoprávnej ochrany nárast výkonu agendy preneseného výkonu štátnej správy - osobitný príjemca dávky,
t.j. v prípadoch, keď dochádza k porušovaniu zákona, cca o 15 % oproti roku 2015. V roku 2016 narástol
v porovnaní s predchádzajúcim rokom aj výkon poručníctva, a to o 8 %. Jedná sa o zákonné
zastupovanie detí bez osobnej starostlivosti, ktoré nemajú rodičov. Pozitívne možno hodnotiť mierny
pokles (o 5 %) počtu detí z Banskej Bystrice umiestnených v ústavných zariadeniach, a naopak bol
zaznamenaný 20 % nárast intervencií v biologickej rodine dieťaťa umiestneného v náhradnej rodinnej
starostlivosti.
Ku dňu 31.12.2016 oddelenie SKI evidovalo 145 žiadostí o nájomný byt, z čoho takmer polovica
žiadateľov mala záujem o dvojizbový byt. Mesto však disponuje len 321 nájomnými bytmi, ktoré
nepokrývajú dopyt po dostupnom nájomnom bývaní hlavne pre mladé rodiny.
V rámci krízovej intervencie Mesto prevádzkuje Zariadenie núdzového bývania KOTVA IV. útulok pre rodiny s deťmi a Zariadenie dočasného ubytovania pre rodiny s deťmi KOTVA II., ktorého
účelom je okrem poskytnutia núdzového alebo dočasného bývania pri strate bývania aj podpora
zachovania rodinných väzieb. Priemerný počet klientov v zariadení núdzového bývania klesol oproti
roku 2015 o 20 %, čo pripisujeme dôslednejšej a systémovej sociálnej práci, kedy sú klienti vedení
k dodržiavaniu podmienok a pravidiel stanovených v prevádzkových dokumentoch. V zariadení
dočasného bývania narástol počet ubytovaných v roku 2016 o 12 %.
Na oddelení služieb dlhodobej starostlivosti došlo za rok 2016 k nárastu výkonu posudkovej
činnosti pri odkázanosti na sociálnu pomoc o 10 %. Počet uzatvorených zmlúv na poskytovanie
sociálnych služieb vzrástol oproti roku 2015 o 11 %, počet žiadostí na poskytnutie pobytovej služby
však poklesol oproti roku 2015 o 7 %, čo je v súlade s trendami a prioritami Komunitného plánu
sociálnych služieb na obdobie rokov 2015 – 2020 a Národných priorít rozvoja sociálnych služieb.
Z celkového počtu podaných žiadostí bolo uspokojených 41 %, čo je približne na rovnakej úrovni ako
v predošlom roku. V priebehu roku 2016 došlo až k 22 % nárastu čakateľov v poradovníkoch na
umiestnenie v pobytových zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská
Bystrica. Aj napriek narastajúcemu dopytu po pobytových sociálnych službách pre seniorov nedošlo
k zvýšeniu kapacít. Kapacita miest v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, ktorá v súčasnosti predstavuje
213 miest, stagnuje, a to aj napriek starnutiu obyvateľstva a jeho zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu.
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Naopak, Mesto eviduje nárast počtu klientov v terénnych a ambulantných službách.
V opatrovateľskej službe došlo v roku 2016 k nárastu o 14,5 %, v prepravnej službe nárastu o 65 %,
v stravovaní pre dôchodcov k 5 % nárastu a počet klientov služby monitorovania a signalizácie potreby
pomoci sa zvýšil o 8 %. Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby sa zvýšil aj u neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb. Tento trend narastajúceho počtu ambulantných a terénnych služieb
voči pobytovým sa hodnotí ako pozitívny, nakoľko je snaha udržať občanov čo najdlhšie v ich
prirodzenom rodinnom prostredí, čo má vplyv na kvalitu ich života a v neposlednom rade je to
efektívnejšie aj z hľadiska financovania.
Mesto prevádzkuje aj detské jasle s kapacitou 75 miest, ktorých využiteľnosť oproti roku 2015
vzrástla o 2,7 %.
Jednou z hlavných úloh OSV v roku 2016 bola činnosť na hodnotení aktivít naplánovaných
v rámci akčných plánov Komunitného plánu sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“) na rok 2016 a
príprava akčných plánov na rok 2017. V rámci monitorovania a hodnotenia aktivít KPSS sa zapájali aj
neverejní poskytovatelia sociálnych služieb a mimovládne organizácie. Komisia pre sociálnu a bytovú
politiku do svojich zásad prideľovania dotácií zapracovala súlad žiadostí s cieľmi, prioritami a
opatreniami KPSS. Vzhľadom na to, že bolo podaných 18 žiadostí, pričom celková suma požiadaviek
výrazne prekračovala schválený objem rozpočtových zdrojov, značnú časť požiadaviek nebolo možné
uspokojiť.
Mesto v priebehu roku 2016 bolo zapojené aj do projektu Nadácie Socia – „Komunitné služby –
bez partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde“, ktorý je zameraný na skvalitňovanie metodiky
komunitného plánovania. Mesto spolupracuje s Mestom Brno ako partner projektu sociálnej inovácie,
ktorého cieľom je ukončenie bezdomovectva 50 rodín s deťmi z ubytovní a ďalších foriem bývania a za
pomoci sociálnej práce im zabezpečiť stabilné a dôstojné bývanie. Tento projekt nesie označenie
„Rapid re-housing.“
Zástupca mesta Banská Bystrica bol zastúpený aj v pracovných skupinách pri MPSVaR SR
k príprave metodiky implementácie a hodnotenia štandardov kvality, ako aj k príprave novely zákona
o sociálnych službách. Mesto bolo zapojené aj do Národného projektu Podpora opatrovateľskej
služby, v rámci ktorého sa financuje mzda desiatim opatrovateľkám.
Zástupcovia OSV sa v priebehu roka 2016 zúčastňovali aj medzinárodných workshopov
a seminárov, medzi nimi boli zastúpené napríklad:
•
•
•
•

medzinárodná vedecká konferencia Perspektíva v ochrane detí a mládeže v kontexte
sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách,
workshop k Migrácii na lokálnej úrovni – kultúra a spoločenská integrácia, prevencia
extrémizmu u mládeže – príklady dobrej praxe zo zahraničia,
účasť na odbornom seminári v družobnom meste Hradec Králové – Rodina a jej člen s
duševným ochorením,
medzinárodný workshop a projekt v spolupráci s SKP o.p.s poskytovateľ sociálnych a
zdravotných služieb v Pardubickom kraji Síťování místních aktérů v systému služeb pro
ohrožené děti a rodiny

V roku 2016 v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto bol
spracovaný Prieskum sociálneho kapitálu v meste Banská Bystrica, kde 68 % občanov hodnotilo, že
Banská Bystrica je dobré miesto pre život a 38,6 % občanov mesta hodnotilo sociálne služby v meste
ako dobré.
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Aj v roku 2016 OSV vyvíjal veľké úsilie na podporu a udržateľnosť neziskovej organizácie Podnik
medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, získavaním zdrojov z ÚPSVaR ako aj z Úradu splnomocnenca
vlády pre rómske komunity. Mesto podporilo činnosť tejto neziskovej organizácie v roku 2016 sumou
6 000 Eur. Činnosť neziskovej organizácie je zameraná na dočasne podporované zamestnávanie
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, poberateľov dávky v hmotnej núdzi.
So starnutím populácie, predlžovaním priemerného veku dožitia a s nárastom počtu seniorov sú
spojené náklady na služby v oblasti sociálnej starostlivosti. So sociálnym a ekonomickým postavením
seniorov súvisí aj otázka bývania. Požiadavky sa zvyšujú v krajských mestách, ktoré majú lepšiu sieť
vybavenosti sociálnymi službami. Z uvedených dôvodov bude potrebné v blízkej budúcnosti zamerať
sa aj v sociálnej oblasti na rozvoj sociálnych služieb a nie len na ich udržanie.

4.3 Kultúra
Obec pri výkone samosprávy zabezpečuje a vykonáva správu verejných priestranstiev,
kultúrnych a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností
obce, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej
činnosti, či zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok. Mesto Banská Bystrica sa vo svojej činnosti
v zmysle Zákona o obecnom zriadení zameriava na vytvorenie predpokladov pre fungovanie mestskej
kultúry a vytváranie podmienok pre uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov mesta. Strategická
vízia a ciele mesta v oblasti kultúry sú prioritou oddelenia kultúry mesta Banská Bystrica.
Medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia Mesta Banská Bystrica patrí bezpochyby Radvanský
jarmok, ktorý je od roku 2011 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska. Radvanský jarmok v roku 2016 vo svojom programe vzdal hold novým prvkom
zapísaným do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2015,
ako boli gajdy, modrotlač, horehronský viachlasný spev, ktoré k regiónu Banskej Bystrice neoddeliteľne
patria. Radvanského jarmoku sa zúčastnilo približne 40 tisíc návštevníkov, 267 remeselníkov z rôznych
častí Slovenska, 29 remeselníkov zo zahraničia a 46 remeselníkov z Banskej Bystrice a jeho okolia.
Mesto v roku 2016 podporilo taktiež tradičné podujatia ako je Banskobystrická hudobná jar,
medzinárodný dixielandový festival United Europe Jazz Festival v Banskej Bystrici a 36. ročník
najstaršieho festivalu zborového spevu na Slovensku, Festivalu Viliama Figuša Bystrého. Všetky
festivaly možno označiť ako mimoriadne úspešné. Dramaturgia programu bola zostavovaná zo
všetkých žánrov pre rôzne vekové skupiny. Medzi najúspešnejšie možno zaradiť podujatia v rámci
Kultúrneho leta - Čaj o piatej, Sídliskové večerníčky, Banskobystrické Vianoce. Nezabúdame ani na
podujatia pre znevýhodnené skupiny obyvateľov. Divadelné a hudobné predstavenia realizujeme
priamo v Domovoch sociálnych služieb, v domovoch dôchodcov i v Detskej fakultnej nemocnici v rámci
projektov Klauni rozdávajú smiech a Kultúra bez hraníc.
V roku 2016 sa naplno rozbehla činnosť v zrekonštruovanom Robotníckom dome, ktorého
modernizácia a rekonštrukcia bola realizovaná pomocou nenávratného finančného príspevku
z Regionálneho operačného programu, z výzvy zameranej na posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov zvýšením kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami a revitalizáciou
významných pamiatkových objektov s prioritou zvýšiť atraktivitu a dostupnosť služieb na kultúrnu a
kultúrno-vzdelávaciu činnosť. Hlavným cieľom bolo zlepšiť podmienky pre aktívny oddych občanov,
aktívne trávenie voľného času pre návštevníkov a na kultúrno-spoločenské a osvetové účely. Zároveň
využívanie Robotníckeho domu bolo zabezpečované v súlade s účelom, na ktorý bol schválený
nenávratný finančný príspevok. Spolupráca bola nadviazaná len so subjektami verejnoprospešného
charakteru ako boli napr. neziskové organizácie, občianske združenia, základné školy, Univerzita
Mateja Bela, Akadémia umení, nadácie, záujmovo-umelecké krúžky, ľudové súbory. Priestor Mesto
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poskytlo i pre tvorivé dielne, dobrovoľníctvo a amatérske zoskupenia. Zároveň sa začína pracovať na
napĺňaní databázy významných obyvateľov, dejateľov, podujatí a inštitúcií mesta z dostupných
archívov, ktorí sú prezentovaní v sieni slávy.
V roku 2016 Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica odporučila ďalší sumár
námetov na vyhlásenie pamätihodností. Pamätihodnosti mesta sú spravidla vyhlasované jedenkrát
ročne. Uznesením č. 684/2016 zo dňa 13.12.2016 prijalo mestské zastupiteľstvo za pamätihodnosti
mesta a schválilo ich zápis do Zoznamu nehmotných pamätihodností nasledovné:
•
•

osobnosti - Andrej Očenáš, Július Smid, Eugen Stollman, Mária Markovičová, Ivan
Palúch, Peter Solan
udalosti – činnosť Vojenskej hudby pplk. 26 v Banskej Bystrici, 25. marec 1945 ako Deň
oslobodenia mesta Banská Bystrica

Obec zabezpečuje aj starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú na jej území. Je povinná
zabezpečiť, aby v bezprostrednom okolí vojnového hrobu nebola umiestnená vec alebo zariadenie,
ktoré je nezlučiteľné s úctou k tomuto miestu, oznamovať na požiadanie orgánov štátnej správy na
úseku vojnových hrobov údaje z evidencie vojnových hrobov, ktorú vedie, informovať krajský úrad do
30. apríla kalendárneho roka o počte vojnových hrobov a o ich technickom stave za predchádzajúci
kalendárny rok, zriadiť, premiestniť, prestavať alebo zrušiť vojnový hrob na základe písomnej žiadosti
po písomnom súhlase Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V súvislosti s blížiacim sa 100. výročím ukončenia 1. svetovej vojny Mesto Banská Bystrica
v spolupráci so Slovenskou komorou architektov vyhlásilo urbanisticko-architektonickú súťaž „Obnova
vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Majeri“. Na základe návrhu riešenia, ktoré súťaž priniesla,
bola z časti spracovaná projektová dokumentácia, vykonané geodetické zamerania a boli prevedené
terénne práce a výrub drevín. V roku 2016 Mesto obnovilo taktiež pomník 1. sv. vojne na Židovskom
cintoríne, súsošie Ústup do hôr v Uľanke, pamätnú tabuľu venovanú SNP v Mestskom parku a hrob
Andreja Sládkoviča a jeho manželky Antónie.
V súlade s § 14 ods. 3 Zákona o ochrane pamiatkového fondu a VZN Mesta Banská Bystrica
č. 4/2010 o evidencii pamätihodností Mesto môže utvárať zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu
a obnovu pamätihodností a kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území mesta. Sú prideľované
žiadateľom prostredníctvom Komisie pre pamätihodnosti mesta a následne Komisie pri MsZ v B.
Bystrici pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ. V roku 2016 boli týmto spôsobom
poskytnuté dotácie trom subjektom a tri projekty boli podporené dotáciou primátora.
V roku 2016 boli zavedené všetky výtvarné diela nachádzajúce sa na území mesta s popisom a
fotodokumentáciou do Geografického informačného systému, bola zriadená webová stránka
www.pamatihodnosti.sk, kde budú pravidelne dopĺňané nové informácie ako aj novovyhlásené
pamätihodnosti v Meste Banská Bystrica.

4.4 Životné prostredie
Prenesený výkon štátnej správy - ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, ochrana pred
povodňami a úsek štátnej vodnej správy (malé vodné stavby) vykonáva v rámci Mesta Banská Bystrica
Oddelenie životného prostredia.
Mesto Banská Bystrica ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, podľa
§ 27, ods.1, písm. c), zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povoľuje stavbu
a prevádzku tzv. malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZ“). V zmysle vyhlášky MŽP SR
č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, je takýmto zdrojom
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spravidla spaľovacie zariadenie s celkovým inštalovaným príkonom do 300 kW, resp. každé iné
zariadenie, ktoré je v zmysle tohto predpisu kategorizované ako zdroj znečisťovania ovzdušia a svojimi
parametrami nedosahuje atribúty stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.
Najviac súhlasov na povolenie stavby a prevádzky MZZ býva vydaných v súvislosti s výstavbou,
alebo rekonštrukciou rodinných domov. Najväčšia početnosť sa tak viaže k lokalitám Pršianska terasa,
Suchý vrch, Rakytovce, IBV Moskovská, Slnečné stráne a Podlavice. Ostatné uvedené malé zdroje podľa
účelu sú vo výraznom nepomere k vyššie uvádzaným kategóriám. Každoročne rastie počet žiadostí
individuálnych žiadateľov, ako majiteľov bytov v bytových domoch o doplnkové vykurovanie krbom,
alebo individuálne vykurovanie bytu plynovým kotlom. Okrem novostavieb je tento trend najmä
v starších bytových domoch s inštalovanými pôvodnými komínmi. V panelových bytových domoch sa
takéto žiadosti takmer nevyskytujú. Celkovo bolo v roku 2016 vydaných 113 povolení na prevádzku
MZZ a 131 povolení na ich stavbu.
Mesto Banská Bystrica ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia určuje každoročne v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
mesta Banská Bystrica, prevádzkovateľom tzv. poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Prevádzkovateľ
MZZ (právnická osoba, FO oprávnená na podnikanie) je povinný v zmysle citovaných predpisov vždy do
15. februára príslušného roku nahlásiť na mesto Banská Bystrica údaje o spotrebe palív a surovín, ktoré
poli použité na prevádzku MZZ v roku predchádzajúcom. Na základe predložených údajov mesto určí
poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Poplatky aj uložené pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej
povinnosti sú príjmom mesta. V roku 2016 Mesto vydalo 170 rozhodnutí o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia.
Jednou z úloh mesta z hľadiska ochrany prírody a krajiny je dohliadať na stav drevín v meste a
udeľovať povolenia na výrub v prípade, keď negatívne vplyvy vybraných stromov prevažujú nad
pozitívnymi. Najčastejšími dôvodmi pre udelenie povolenia na výrub drevín je ich zhoršený zdravotný
stav, nevhodný rast v tesnej blízkosti fasád, tienenie, zabraňovanie prenikaniu svetla do okien okolitých
budov, ako aj s tým spojené zlé hygienické pomery v bytoch, domoch, triedach a pod. Častými dôvodmi
podaných žiadostí býva tiež ohrozovanie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, ohrozovanie
bezpečnosti a zdravia občanov, ako aj nebezpečenstvo spôsobenia značnej škody na majetku. Vo veci
výrubu drevín bolo v roku 2016 podaných 58 žiadostí, pričom súhlas v plnom rozsahu bol udelený v 53
prípadoch (91,38 %). Množstvo podaných podnetov v tejto oblasti bolo oveľa vyššie, a to až v počte
290, pričom odsúhlasených bolo 158 výrubov.
Mesto Banská Bystrica tiež vypracováva stanoviská k predloženým zámerom činností v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zabezpečuje informovanosť verejnosti o predkladaných zámeroch činností v meste a
sprístupnenie predložených zámerov činností verejnosti s možnosťou sa k nim vyjadriť. V roku 2016 sa
mesto v oblasti vplyvov na životné prostredie vyjadrilo v 8 prípadoch.
Nad rámec preneseného výkonu štátnej správy sa mesto angažuje v procese eliminácie inváznych
rastlín. Ohľadom výskytu inváznych rastlín na pozemkoch, ktoré nie sú v správe ZAaRES, sú subjektom
zasielané výzvy a následne Mesto kontroluje samotné zneškodnenie a spôsoby zneškodnenia
inváznych rastlín.
Revitalizácia mestského parku prebiehala aj v roku 2016. V zmysle vypracovanej štúdie
z Technickej univerzity vo Zvolene o navrhovaných poškodených a zdravotne znehodnotených
nestabilných drevinách sa v uvedenom období vyrúbalo 97 ks drevín a stanovila sa adekvátna náhradná
výsadba. V revitalizácii sa naďalej pokračuje.
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Keďže na Mesto je prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy, vydáva v tejto
oblasti rozhodnutia o povolení malej vodnej stavby (studne). V roku 2016 boli v katastri mesta Banská
Bystrica vydané 2 takéto povolenia, pričom dodatočne bola povolená 1 studňa, a vypracovalo sa 20
stanovísk k projektovej dokumentácii k stavbám a zariadeniam z hľadiska zdravotechniky.
Banská Bystrica bola spolu s Bratislavou po roku 2000 zaradená do štátneho programu
protipovodňovej ochrany na Slovensku. Aby sa neopakovala veľká povodeň z októbra 1974 na Hrone,
už dlhšie vodohospodári pracujú na protipovodňových opatreniach proti storočnej vode. Navrhuje sa
realizácia projektu s názvom „Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami“, ktorého
predmetom je vybudovanie protipovodňových ochranných línií v kombinácii s mobilným hradením na
Hrone tak, aby bola zabezpečená ochrana mesta pred veľkými vodami s bezpečnostným prevýšením 1
meter. V rámci stavby sú navrhované aj opatrenia na prítokoch Hrona pretekajúcich územím mesta a
zabezpečenie existujúcich prítokov proti spätnému vzdutiu vody z Hrona. Realizácia stavby
protipovodňovej ochrany bude zabezpečená prostredníctvom žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2016 – 2020, Prioritná os 2.
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami. Pre úplnú
ochranu mesta pred povodňovými prietokmi Hrona je v súčasnosti navrhnutý investičný projekt
s názvom „Banská Bystrica - Ochrana intravilánu pred povodňami“, ktorý spočíva vo vybudovaní
objektov protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica v rozsahu riečnych kilometrov (ďalej len
„rkm“) Hrona 173,990 - 179,050. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. a Mesto Banská Bystrica
podpísali Memorandum o zabezpečení prípravy a následnej realizácii protipovodňovej ochrany
intravilánu mesta Banská Bystrica.
Na území mesta Banská Bystrica sú v rámci týchto programov zaradené nasledovné stavby
protipovodňovej ochrany:
•
•
•
•

Banská Bystrica - Ochrana intravilánu pred povodňami
Banská Bystrica - Iliaš - Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 172,000 - 173,564
Banská Bystrica - Uľanka, úprava potoka Bystrica
Banská Bystrica - Rakytovce, úprava Rakytovského potoka, rkm 1,020 – 1,065

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev zabezpečuje nakladanie
s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a celomestskú deratizáciu na verejných
priestranstvách. Ďalšou činnosťou je odchyt túlavých a zabehnutých spoločenských zvierat a následne
prevádzkovanie karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá. Vypracováva podklady na vydanie
povolenia na dočasné využitie plôch zelene a vyrúbenie miestnej dane za užívanie verejného
priestranstva, za umiestnenie stavebného zariadenia a skládky. Prostredníctvom príspevkovej
organizácie ZAaRES zabezpečuje údržbu verejnej zelene, mobiliáru, detských ihrísk a pieskovísk v
meste.
S účinnosťou od 1.1.2016 bol prijatý nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý priniesol na úseku odpadového hospodárstva Mesta niekoľko zmien. Zmeny
sa dotkli najmä triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pre plasty,
papier, sklo a kovy, a to vznikom organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré od nadobudnutia účinnosti
zákona zabezpečujú systém združeného nakladania s týmito odpadmi, ktoré sú súčasťou oddelene
zbieraných zložiek komunálnych odpadov, a to na základe zmluvy s obcou. Prijatím nového zákona bola
povinnosť naložiť s opotrebovanými pneumatikami prenesená na ich výrobcov a distribútorov a
zároveň boli obce povinné zaviesť množstevný zber drobného stavebného odpadu za osobitný
poplatok. Taktiež v Zbernom dvore v Radvani bol zavedený triedený zber biologicky rozložiteľných
odpadov prostredníctvom veľkokapacitného kontajnera.
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V roku 2016 sa na území mesta vyzbieralo v rámci systému zberu komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov Mestom Banská Bystrica spoločne 27 722 ton týchto odpadov. Z tohto
množstva tvorilo 17 688,12 ton zmesového komunálneho odpadu, ktorý vyprodukovali obyvatelia
mesta, konkrétne 13 613,09 ton, a prevádzky podnikateľských a právnický subjektov, a to v množstve
4 075,03 ton. V rámci triedeného zberu skla, plastov, papiera, kovov, dreva, textilu a odevov bolo
vyzbieraných 2 462,343 ton vytriedených komunálnych odpadov. K tomuto množstvu triedených
odpadov môžeme prirátať 4 298,01 ton biologicky rozložiteľných odpadov vyzbieraných od obyvateľov
mesta a z údržby mestskej verejnej zelene organizáciou ZAaRES. Nebezpečných odpadov bolo od
obyvateľov vyzbieraných necelých 81 ton. Prostredníctvom zberní a výkupní triedených komunálnych
odpadov súkromných subjektov bolo vyzbieraných ďalších takmer 8 084 ton odpadov, najmä kovov a
papiera.
Mesto Banská Bystrica zabezpečilo v zmysle legislatívy odstraňovanie nelegálnych skládok
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a znečistenia verejného priestranstva
komunálnym odpadom, a to zmluvnými spoločnosťami a verejnoprospešnými pracovníkmi.
Odstránených bolo 22 kusov väčších skládok odpadov. V roku 2016 sa v rámci podpory Projektu sanácie
miesta s nezákonne umiestneným odpadom v meste Banská Bystrica finančne podporeného
Environmentálnym fondom SR podarilo odstrániť jednu z najrozsiahlejších nelegálnych skládok
odpadov v meste, a to skládku pri rómskej osade na ulici Na Hrbe v objeme cca 755 ton. Zároveň
v priebehu roka boli priebežne odstraňované malé uloženia odpadov prostredníctvom
verejnoprospešných pracovníkov. Ročne zaplnia niekoľko tisíc 110 l vriec.
V jarných mesiacoch apríl až máj prebehla už tradičná celomestská akcia čistenia verejných
priestranstiev mesta obyvateľmi "Za krajšie mesto", v rámci ktorej bolo vyvezených 316 kusov
veľkokapacitných kontajnerov odpadov o hmotnosti 240 ton. Pri akcii poskytol súčinnosť ZAaRES, ktorý
odstránil cca 60 ton biologicky rozložiteľných odpadov. Do akcie sa zároveň zapojili žiaci, študenti a
učitelia až 14 škôl. Takisto sa zapojili i tri organizácie, ktoré pomohli pri čistení verejných priestranstiev
mesta, ako napríklad Urpínu a okolie rómskej osady Cementárenská.
Na detských ihriskách a v parkoch sa osadilo 10 kusov nových smetných košov na stĺpiku, zároveň
bolo na Námestí SNP a Námestí Štefana Moysesa osadených 21 kusov nových košov. Taktiež bolo
pristúpené k zámene košov na zastávkach MHD za nové .
Údržba zelene spočíva hlavne v kosení trávnikov, výrube stromov, náhradnej výsadbe
a ošetrovaní drevín. Významnú časť tvorí kvetinová výzdoba. V roku 2016 bola pozornosť zameraná na
kruhové objazdy v meste a v tom sa bude pokračovať aj v roku 2017. Za účelom skvalitnenia služieb
správca mestskej zelene, príspevková organizácia mesta ZAaRES, modernizovala techniku na ošetrenie
zelene. V roku 2016 sa pokračovalo s výrubom už zostarnutých stromov v mestskom parku, pri ktorých
dochádzalo k odlamovaniu konárov alebo hrozilo ich vyvrátenie.
Mesto, tak ako každoročne, aj v roku 2016 zabezpečilo deratizáciu verejných priestranstiev. Bolo
ošetrených 91 miest s výskytom hlodavcov. Na konci roka bol vykonaný odchyt holubov na území
mesta špecializovanou firmou, ktorý pokračoval do konca marca 2017.
V roku 2016 bolo zrekonštruovaných 17 detských ihrísk v rôznych častiach mesta. Boli
vybudované aj dve nové detské ihriská, a to na ulici Slnečná a ihrisko Žihadielko. Na ostatných detských
ihriskách sa vykonávala bežná údržba herných prvkov, zároveň prebiehala aj obnova detských ihrísk
v materských školách.
V rámci projektov participatívneho rozpočtu sa pokračovalo v budovaní cyklotrás „Laskomerské
singletraily“ a dobudovalo sa detské ihrisko v rámci projektu "Relax zóna" na Internátnej ulici.
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V karanténnej stanici, ktorá slúži pre zabehnuté alebo voľne sa pohybujúce spoločenské zvieratá,
bola vykonaná obnova mrežovania ku exteriérovým kotercom v sekcii "C". Taktiež sa pokračovalo
v kastračnom programe za účelom znižovania počtov voľne žijúcich mačiek v spolupráci s OZ Mačky
Zvolen.

4.5 Investičná a rozvojová činnosť mesta
Oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov zastrešuje Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta (PHSR) a investičné aktivity akčného plánu financované z rozpočtu mesta ako
aj mimorozpočtových zdrojov. Činnosť oddelenia zahŕňa zabezpečenie tvorby, vyhodnotenia plnenia a
aktualizáciu PHSR, tvorbu iných rozvojových dokumentov a koncepcií, projektovú prípravu stavieb,
prípravu a spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), projektový a finančný
manažment, technický dozor na príprave a realizácii stavieb a tiež nákladovú kontrolu rozpočtov s nimi
súvisiacich projektových dokumentácií.
V roku 2016 sa začalo s výstavbou autobusovej stanice Terminal Shopping Center. Búracie
práce boli ukončené a začali sa stavebné práce. Investorovi sa už v čase výstavby podarilo uzavrieť
nájomné zmluvy s budúcimi nájomníkmi a prevádzkovateľmi obchodov takmer na celý objekt. Počas
celého procesu výstavby sa zástupca Mesta zúčastňoval na kontrolných dňoch a uskutočňoval tak
dohľad nad výstavbou autobusovej stanice. Napriek počiatočným technickým problémom stavebné
práce napredovali ďalej. Výsledkom intenzívnych rokovaní vedenia Mesta a spoločnosti Primum,
s. r. o., o technickom vybavení dopravnej časti autobusovej stanice, má byť ľahká orientácia
v aktuálnych autobusových a vlakových spojoch, ako aj moderný dizajn. V letných mesiacoch prebiehali
rokovania o štandardoch, ktoré má poskytovať dopravná časť a hľadal sa konsenzus s jej prepojením
na obchodné priestory. Stavebné práce pokračovali výstavbou základov a oporných stien. V priebehu
nasledujúcich dní sa navážali vysoké betónové stĺpy a nová autobusová stanica tak začala rásť aj do
výšky. Pôvodný termín dokončenia autobusovej stanice z apríla 2017 sa posunul na september 2017,
kedy by mala byť spustená skúšobná prevádzka.
S nevyhnutnými opravami a údržbou dlhodobo zanedbaných materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta sa začalo už v roku 2015. V mnohých sa po rokoch odstránili statické poruchy,
obnovili sa pavilóny, podlahy i vykurovacie systémy. Samospráva investovala do údržby, rekonštrukcie
a rozšírenia kapacít materských škôl aj v roku 2016. V lete bolo vidieť stavebný ruch na MŠ Profesora
Sáru 3 a ukončili sa práce na MŠ Cesta k nemocnici 37. V MŠ Cesta k nemocnici 37 sa čiastočné
stavebné úpravy zrealizovali už minulý rok. Nerovnosť dlážky ohrozovala bezpečnosť detí a pedagógov,
preto bolo nevyhnutné odstrániť jej havarijný stav. Počas letných prázdnin boli vo vybraných škôlkach
vymenené staré dvere a pôvodné drevené okná za plastové, a vymenili sa tiež vonkajšie a vnútorné
parapety i žalúzie. Celkovo bolo vymenených 175 starých okien a dverí za nové. Ďalej sa pracovalo na
uzatvorení terasy v MŠ Tulská 26 na Fončorde, čím bola navýšená kapacita pre umiestnenie detí v tejto
materskej škole. Mesto zároveň pripravovalo projekty na opravu kuchyne a vybudovanie vonkajšej
kanalizácie na MŠ Družby 3, opravu strechy na MŠ Radvanská 26 a ZŠ Bakossova 5 a vybudovanie
kanalizačnej prípojky na MŠ Senická cesta 82. Po zdĺhavom procese verejného obstarávania sa rozbehla
aj realizácia projektu rozšírenia kapacít MŠ Družby 3 na Fončorde financovaný z dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu vo výške 44 000 Eur.
Lepšie podmienky by mohli byť realitou po viac ako 25 rokoch aj v MŠ na Tatranskej ulici 63 v
Sásovej, MŠ Na Lúčkach 2 v Podlaviciach a v MŠ Radvanská 28 v Radvani. Samospráva na ich
rekonštrukciu požiadala v mesiacoch marec až máj o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraného na zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov. Vďaka úspechu vo forme schválených žiadostí o nenávratné finančné
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prostriedky pôjde v roku 2017 do rekonštrukcie troch materských škôl historicky najvyšší objem
financií, a to až 3 000 000 Eur. Projekty počítajú s päťpercentnou finančnou spoluúčasťou mesta.
Stavebné práce na materských školách sa zamerajú napr. na zateplenie stien budov, striech, výmenu
okien, dverí, osvetlenia, úpravy spojovacích chodieb, obnovu vykurovacích systémov, systémov
distribúcie teplej vody, inštaláciu inteligentného systému núteného vetrania s rekuperáciou či
vybudovanie bezbariérových vstupov. Úpravy tak budú spĺňať prísne energetické kritériá týkajúce sa
verejných budov. Realizáciou týchto opatrení sa zrekonštruované škôlky zaradia medzi
nízkoenergetické budovy a dosiahnu sa tak významné úspory.
Ambíciou samosprávy je budovanie cyklotrás či zatraktívnenie mestskej hromadnej dopravy.
Prioritou je vybudovať 25 kilometrov cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé mestské časti s centrálnou
mestskou zónou. V roku 2016 bola na prípravu projektov a výkup pozemkov vyčlenená v rozpočte
rekordná suma finančných prostriedkov. Cyklotrasa z Podlavíc po Hušták bola vo fáze stavebného
povolenia. V prípade ostatných sa čakalo na výzvy, keďže ďalšie programovacie obdobie vytvára na
budovanie cyklotrás priestor na čerpanie európskych štrukturálnych fondov. Samospráva naráža na
množstvo administratívnych úkonov spojených s odkúpením pozemkom i vyvlastňovaním. Časový
faktor realizácie cyklotrás závisí aj od toho, kedy ministerstvo zverejní prvé výzvy, na ktoré Mesto bude
následne reagovať.
Po mnohých podnetoch zo strany obyvateľov bola taktiež uspokojená požiadavka
dobudovania chodníka v úseku medzi kruhovým objazdom na Rudlovskej ceste a existujúcim
chodníkom na Ceste k nemocnici. K tejto investičnej akcii nebola v minulosti spracovaná žiadna
technická dokumentácia, podľa ktorej by sa chodník dobudoval. Chýbajúci materiál bol preto
dopracovaný a v mestskom rozpočte sa vyčlenili financie na jeho vybudovanie. Územné rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť vo februári 2016. Nakoľko sa v danej lokalite pod chodníkom nachádzal aj
cudzí pozemok, mesto ho muselo od majiteľa odkúpiť. Následne bolo vydané stavebné povolenie a
začaté verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Viac ako stodvadsať metrov nedokončeného
chodníka sa dobudovalo pri miestnej komunikácii pozdĺž rodinných domov a tento chodník sa napojil
na už existujúci, ktorý bol vytvorený v rámci realizácie severného obchvatu Banskej Bystrice ako súčasť
okružnej križovatky pre prístup do centra, Rudlovej i Sásovej.
V októbri 2016 pribudla na Námestí slobody inteligentná lavička. Je vybavená bezdrôtovým
nabíjacím zariadením s dvomi inteligentnými USB konektormi, vďaka ktorým umožňuje rýchle
nabíjanie mobilov a zaručuje ochranu batérie. Prístup na internet je k dispozícii 24 hodín denne vo
vzdialenosti štyroch metrov. Nový doplnok sa nikdy nevypína a je nabíjaný a poháňaný slnečnou
energiou. Lavička je odolná proti vandalizmu a nepriaznivému počasiu. Príjemná teplota sedadla za
akýchkoľvek poveternostných podmienok ohreje každého aj v zimných mesiacoch. Má schopnosť
ochladzovať sa proti nahriatiu a udržať teplotu do max. 30 stupňov Celzia. Štýlový, moderný, vysoko
kvalitný a vkusný doplnok ulíc tak zapadá do konceptu Inteligentného Mesta a zároveň plní aj estetickú
funkciu.
Koncom roka 2016 prebiehali prípravy na vytvorenie korčuliarskej dráhy v parku pod
Pamätníkom SNP. Zároveň sa plánovalo aj zrekonštruovanie existujúceho chodníka, ktorý bol
dlhodobo v zanedbanom stave a vybudovanie verejného osvetlenia. Práce boli začaté. Niektoré
stavebné práce si však vyžadovali špeciálne technologické postupy a najmä priaznivé počasie, z tohto
dôvodu sa realizácia posunula až na rok 2017, hoci pôvodne bolo jej dokončenie naplánované do konca
roka 2016. V parku okrem dráhy je naplánované osadenie nových lavičiek, odpadkových košov
a vybudovanie verejného osvetlenia. Do konca roka bola odovzdaná časť cyklochodníka z dôvodu
neobmedzeného presunu chodcov pod Pamätníkom. Ostatnú časť parku však bolo potrebné z dôvodu
stavebných prác uzavrieť.
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4.6 Šport
Počas leta 2015 mesto Banská Bystrica oficiálne potvrdilo kandidatúru na získanie titulu Európske
mesto športu 2017 a zaradilo sa tak medzi ostatných uchádzačov. Prestížny titul Európske mesto
športu sa udeľuje mestám, ktoré spĺňajú všetky kritériá a prehlasujú, že sa budú starať o rozvoj športu
a podporu všetkých skupín obyvateľov, vrátane hendikepovaných. Jeho získanie znamená
medzinárodné uznanie, zviditeľnenie mesta a jeho zaradenie do najväčšej siete miest športu v Európe.
Druhá polovica roka 2015 a prvé mesiace v roku 2016 sa tak niesli v znamení príprav, ktoré mali viesť
k získaniu tohto titulu.
Vo februári 2016 zavítali do Banskej Bystrice zástupcovia Asociácie európskych miest športu
(ACES Europe). Počas svojho niekoľkodňového pobytu sa mohli presvedčiť, že Banská Bystrica má
bohaté zázemie. Projekt podporili vrcholoví športovci, športové kluby i asociácie, a vďaka spolupráci
so školami a rôznymi inštitúciami sa šport posúva bližšie k verejnosti. Ako sa vyjadril zástupca ACES
Europe, kandidatúra a získanie titulu Európske mesto športu je totiž najmä o kreativite a schopnosti
pritiahnuť ľudí k tomu, aby športovali.
V júni 2016 malo Mesto Banská Bystrica za sebou už takmer ročnú cestu, odkedy vznikla prvotná
myšlienka uchádzať sa o tento titul, ktorá znamenala množstvo práce a príprav. Zmenil sa systém
financovania športu, bol spracovaný rozsiahly materiál týkajúci sa športovej infraštruktúry v meste
a vytvorená športová stratégia. Bolo potrebné zmapovať aktivity v oblasti športu, aj činnosť športových
klubov pôsobiacich na území Mesta, a výsledkom tohto úsilia bola dôkladná športová mapa Banskej
Bystrice, ktorú hodnotiaca komisia počas niekoľkých júnových dní overovala v praxi. Dôležitá v rámci
hodnotenia bola spolupráca športových klubov a zariadení a zapojenie Banskobystričanov do
športových aktivít. Tá podľa hodnotiacej komisie dosiahla úroveň 54 percent, pričom európsky priemer
je len 16 až 18 percent.
O niekoľko dní po tejto návšteve vedenie Mesta obdržalo oficiálny list, v ktorom Asociácia
Európskych miest športu vyhlásila, že Banská Bystrica sa stáva Európskym mestom športu 2017.
Nasledoval polrok príprav, kedy malo Mesto za úlohu konkretizovať jednotlivé aktivity týkajúce sa
dobudovania športovej infraštruktúry a vyčlenenia finančných prostriedkov pre rok 2017. Bola taktiež
zriadená samostatná internetová stránka www.emsbb.sk. Európske mesto športu počas roka 2017
reprezentuje dvanásť úspešných športovcov, ktorí zviditeľňujú Banskú Bystricu na národnej i
medzinárodnej úrovni. Každý mesiac roka 2017 bude venovaný konkrétnym športom, ktoré budú
prezentovať títo športovci. Galavečer oceňovania úspešných miest a prebratie vlajky v Európskom
parlamente sa uskutočnilo dňa 16. novembra 2016.
V decembri 2016 mesto prinieslo svojim obyvateľom jedinečný projekt. Príspevková
organizácia Mesta Záhradnícke a rekreačné služby mesta (ZAaRES) pomocou zakúpenej techniky začala
s umelým zasnežovaním plážového kúpaliska, ktoré počas zimného obdobia malo slúžiť ako areál
zimných športov. Na svoje si mohli prísť priaznivci bežeckého lyžovania, pre ktorých bol vytvorený
kilometrový okruh, ale aj tí najmenší, ktorým boli vytvorené podmienky na sánkovanie, či nadšenci
korčuľovania na ľade, pre ktorých bola vytvorená ľadová plocha, a to všetko bezplatne. Počas zimných
mesiacov sa plánovalo v tejto lokalite zorganizovať aj niekoľko turnajov a športových podujatí. ZAaRES
upravuje takmer 140 kilometrov tratí určených na bežkovanie niekoľkokrát za zimnú sezónu. Patria
sem trate, ktoré sa považujú za raj bežeckého lyžovania: Kremnické vrchy - Králiky či Šachtičky Donovaly.
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5 Informácia o vývoji príjmov a výdavkov rozpočtu mesta
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Obec sa pri zostavovaní
rozpočtu riadi zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet obce je vyjadrením samostatnosti hospodárenia obce a slúži
ako riadiaci nástroj financovania úloh a funkcií, ktoré má obec vo svojej kompetencii.
Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2016 bol schválený dňa 15.12.2015 uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 315/2015 a bol zostavený ako vyrovnaný. V priebehu roka 2016 bol upravený
siedmimi zmenami programového rozpočtu, pričom z toho dve zmeny boli vykonané primátorom.
Predmetom ďalších piatich zmien programového rozpočtu boli zmeny účelovo určených prostriedkov.
Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka bol dosiahnutý nárast príjmovej aj výdavkovej časti
rozpočtu oproti schválenému rozpočtu o 8 060 248 Eur na úroveň 60 134 807, pričom:
•
•
•
•

upravený rozpočet bežných príjmov predstavoval 53 054 680 Eur,
upravený rozpočet bežných výdavkov predstavoval 50 110 927 Eur,
upravený rozpočet kapitálových príjmov predstavoval 1 623 887 Eur,
upravený rozpočet kapitálových výdavkov predstavoval 6 967 439 Eur.

Upravený rozpočet príjmových finančných operácií predstavoval v roku 2016 sumu 5 456 240 Eur
a rozpočet výdavkových finančných operácií sumu 3 056 441 Eur. Rozpočet ostal vyrovnaný .

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Bežné a kapitálové príjmy SPOLU
Príjmy FO spolu

2016
schválený
očakávaná
Plnenie
%
rozpočet
skutočnosť k 31.12.2016 plnenia
49 732 362 53 054 680 53 501 604 100,84%
1 690 774
1 623 887
1 875 017 115,46%
51 423 136 54 678 567 55 376 620 101,28%
651 423
5 456 240
1 890 096 34,64%

PRÍJMY CELKOM

52 074 559

Príjmy

60 134 807

57 266 717

95,23%

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Bežné a kapitálové výdavky SPOLU
Výdavky FO spolu

2016
schválený
očakávaná
Plnenie
%
rozpočet
skutočnosť k 31.12.2016 plnenia
47 668 291 50 110 927 46 986 569 93,77%
2 320 304
6 967 439
1 961 402 28,15%
49 988 595 57 078 366 48 947 971 85,76%
2 085 964
3 056 441
3 225 384 105,53%

VÝDAVKY CELKOM

52 074 559

Výdavky

60 134 807

52 173 354

86,76%

Tabuľka 4: Rozpočet Mesta Banská Bystrica za rok 2016 (v EUR)9

5.1 Príjmová časť rozpočtu
Rozpočet bežných a kapitálových príjmov v roku 2016 bol schválený na úrovni 51 423 136 Eur.
V priebehu roka bol rozpočtovými opatreniami navýšený na úroveň 54 678 567 Eur. Ku dňu 31.12.2016
predstavovalo plnenie rozpočtu bežných a kapitálových príjmov sumu 55 376 620 Eur, čo je 101,28 %
očakávanej skutočnosti bežných a kapitálových príjmov. Po zapojení finančných operácií je upravený
rozpočet príjmov na úrovni 60 134 807 Eur, pričom plnenie k 31.12.2016 je vo výške 57 266 717 Eur,
9

Zdroj: vlastné spracovanie
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čo predstavuje 95,23 % podiel očakávanej skutočnosti. Graf 7 zobrazuje skutočné plnenie príjmov
bežného a kapitálového rozpočtu v roku 2016.

Graf 7: Podiel skutočných príjmov v rozpočte Mesta Banská Bystrica za rok 201610

Najväčší podiel tvoria daňové príjmy bežného rozpočtu, a to až 65 %. Z nich 68,33 % tvoria tzv.
podielové dane, t. j. výnos dane z príjmov fyzických osôb. Nasledujúci graf (Graf 8) zaznamenáva vývoj
príjmu z podielových daní oproti rozpočtu a prognóze MF SR v priebehu roka 2016 a porovnanie
s vývojom predchádzajúceho roka.

Graf 8: Vývoj príjmov z podielových daní v priebehu roka 2016 a ich porovnanie so schváleným rozpočtom na rok 2016,
prognózou MF SR, a skutočnosťou roka 2015 (v EUR)10

5.2 Výdavková časť rozpočtu
Schválený rozpočet bežných a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií v roku
2016 bol zostavený na úrovni 52 074 559 Eur, pričom v priebehu roka bol úpravami zvýšený na sumu
10

Zdroj: vlastné spracovanie
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60 134 807 Eur. V roku 2016 boli skutočne realizované bežné a kapitálové výdavky rozpočtu na úrovni
48 947 971 Eur. Po započítaní výdavkových finančných operácií plnenie výdavkovej časti rozpočtu
dosiahlo ku dňu 31.12.2016 hodnotu 52 173 354 Eur. Celkové plnenie výdavkovej časti rozpočtu v roku
2016 bolo na úrovni 86,76 %.
Výdavková časť rozpočtu Mesta pozostáva zo šestnástich programov, v rámci ktorých sú výdavky
realizované. V Tabuľke 5 uvádzame prehľad plnenia rozpočtu za rok 2016 v štruktúre podľa
jednotlivých programov. V Grafe 9 uvádzame skutočné plnenie výdavkov v jednotlivých programoch
a ich podiely na celkovej sume výdavkov za rok 2016.
Program

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Spolu
Plánovanie, manažment a kontrola
Propagácia a marketing
Interné služby
Služby občanom
Bezpečnosť, právo a poriadok
Odpadové hospodárstvo
Miestne komunikácie
Doprava
Verejné osvetlenie
Vzdelávanie
Šport
Kultúra
Prostredie pre život
Bývanie
Sociálna služba
Administratíva

2014

2015

Skutočnosť

Skutočnosť

50 917 931
495 258
155 720
3 225 226
876 687
1 100 912
4 040 629
2 949 948
4 071 612
888 260
19 759 613
2 557 695
351 771
1 139 494
244 367
2 892 209
6 168 532

50 792 577
463 400
191 944
4 222 813
945 121
1 212 811
3 723 230
3 356 514
3 657 563
1 314 374
20 359 299
1 510 762
323 422
1 210 182
240 090
2 989 621
5 071 432

2016
Schválený

Upravený

52 074 559
916 727
306 850
2 650 769
497 942
1 310 827
3 677 000
3 875 750
3 525 000
870 000
20 788 758
1 661 109
433 740
1 689 453
267 925
3 436 912
6 165 797

60 134 807
694 283
329 050
6 715 121
523 773
1 358 804
3 850 298
3 777 980
3 527 700
923 879
23 997 184
2 064 242
482 328
1 828 320
250 525
3 517 909
6 293 411

Plnenie
k 31.12.2016
52 173 354
561 213
267 663
3 083 953
498 512
1 336 290
3 658 168
3 342 338
3 502 545
723 433
21 671 081
1 593 265
429 304
1 702 895
237 785
3 310 770
6 254 136

%
plnenia
86,76%
80,83%
81,34%
45,93%
95,18%
98,34%
95,01%
88,47%
99,29%
78,30%
90,31%
77,18%
89,01%
93,14%
94,91%
94,11%
99,38%

Tabuľka 5: Prehľad plnenia rozpočtu za rok 2016 v štruktúre podľa programov (v EUR)11

Graf 9: Plnenie programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica za rok 201611

Najnižšie výdavky boli v programe 14. Bývanie, a to v objeme 237 785 Eur, naopak najvyššie
výdavky boli v programe 10. Vzdelávanie, a to vo výške 21 671 081 Eur.

11

Zdroj: vlastné spracovanie
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5.3 Usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Rozpočet Mesta na roky 2016 – 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 315/2015 zo dňa
15.12.2015. Mesto hospodárilo v roku 2016 s prebytkovým bežným rozpočtom v sume 6 515 034 Eur
a so schodkovým kapitálovým rozpočtom v sume – 86 385 Eur. Pre účely odvádzania peňažných
prostriedkov z prebytku rozpočtu do peňažných fondov bolo potrebné vylúčiť nedočerpané účelovo
určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného
predpisu, ktoré boli poskytnuté v predchádzajúcich rokoch, a ktoré je Mesto oprávnené použiť počas
dlhšieho časového obdobia, a v roku 2017 následne boli zapojené do rozpočtu cez príjmové finančné
operácie. Vplyvom výsledku hospodárenia finančných operácií vo výške – 1 335 287 Eur vykázalo
Mesto Banská Bystrica celkový výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 4 538 928 Eur, ktorý bol
zdrojom tvorby peňažných fondov. Rozpočtové hospodárenie Mesta Banská Bystrica za rok 2016
prehľadne znázorňuje Tabuľka 6.
Príjmy
BEŽNÝ ROZPOČET
53 501 604
Vylúčenie bežných účelovo určených prostriedkov:
PREBYTOK BR po vylúčení účelovo určených prostriedkov
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
1 875 017
Vylúčenie kapitálových účelovo určených prostriedkov:
PREBYTOK KR po vylúčení účelovo určených prostriedkov
BEŽNÝ + KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
55 376 620
PREBYTOK ROZPOČTU po vylúčení účelovo určených prostriedkov
FINANČNÉ OPERÁCIE
1 890 096

Výdavky
46 986 569

1 961 402

48 947 971
3 225 384

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA po vylúčení nedočerpaných účelovo určených prostriedkov

Prebytok (+)
/ Schodok (-)
6 515 034
298 044
6 216 991
-86 385
256 390
-342 775
6 428 650
5 874 216
-1 335 287

4 538 928

Tabuľka 6: Usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2016 (v EUR)12

5.4 Rozpočtové ukazovatele
Základný pohľad na rozpočet Mesta možno doplniť o ukazovatele vychádzajúce z rozpočtových
údajov, ktoré sú súčasťou finančnej analýzy. Takto uchopená finančná analýza, ktorá vychádza nielen
z účtovníctva ale aj z rozpočtu, môže poskytnúť kompletnejšie informácie o finančnej situácii
a celkovom finančnom zdraví hodnotenej samosprávy. V rámci pohľadu cez rozpočet sú hlavnými
hodnotenými oblasťami bežné hospodárenie samosprávy, finančná kapacita a hospodárenie
s majetkom.

12

Zdroj: vlastné spracovanie
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Ukazovateľ

Príjmy na obyvateľa

Merná
jednotka

Rok 2016

Hodnotenie bežného hospodárenia
EUR
745,41

Rok 2015

Index
2016/2015

694,24

1,0737

Výdavky na obyvateľa

EUR

679,11

659,75

1,0294

Daňová sila

EUR

471,06

428,27

1,0999

%

67,64%

66,53%

1,11%

Ukazovatele finančnej kapacity
%
117,56%

110,72%

6,85%

72,49%

1,32%

3 307
2 873
1,43%

0,9868
0,9947
-0,65%

Daňová sebestačnosť
Miera samofinancovania
Finančná sebestačnosť

%

73,81%

Majetkové ukazovatele
Majetková sila hrubá
Majetková sila čistá
Rozvojový koeficient

EUR
EUR
%

3 263
2 858
0,78%

Tabuľka 7: Rozpočtové ukazovatele Mesta Banská Bystrica za rok 2016 a 201513

Príjmy na jedného obyvateľa Mesta Banská Bystrica medziročne vzrástli o 7,37 %, t.j. absolútne
o 51,17 Eur na obyvateľa, pričom nárast o 49,60 Eur nastal vďaka vyšším celkovým príjmom
samosprávy a nárast o 1,57 Eur na obyvateľa vznikol v dôsledku medziročného poklesu počtu
obyvateľov absolútne o 162 obyvateľov, na počet 76 826 ku dňu 31.12.2016. Vyššie príjmy umožňujú
samospráve vyššie výdavky, a tak v prípade celkových výdavkov pripadajúcich na jedného obyvateľa
za rok 2016 sledujeme taktiež nárast, avšak nie až v takej miere ako v prípade príjmov (2,94 %).
V dôsledku poklesu počtu obyvateľov výdavky na jedného obyvateľa vzrástli o 1,43 Eur na obyvateľa,
nárastom celkovej sumy výdavkov sa však táto suma zvýšila o 17,93 Eur na úroveň 19,36 Eur
pripadajúceho na jedného obyvateľa. Daňová sila obce vzrástla medziročne o 9,99 %. Do daňových
príjmov sú započítané podielové dane, miestne dane a miestne poplatky Na jedného obyvateľa
pripadala v roku 2016 suma 471,06 Eur daňových príjmov, zatiaľ čo v roku 2015 to bolo o 42,79 Eur
menej. Daňová sebestačnosť, ktorá vyjadruje podiel daňových príjmov na celkových bežných príjmoch
obce, vzrástla na úroveň 67,64 %, čo predstavuje oproti minulému roku nárast o 1,11 percentuálnych
bodov.
V oblasti finančnej stability hodnotíme Mesto Banská Bystrica ako finančne sebestačné na
pomerne vysokej úrovni. Ukazovateľ dávajúci do pomeru vlastné príjmy a celkové príjmy dosiahol
úroveň 73,81 %. Znamená to, že takmer tri štvrtiny príjmov mesta pochádzajú z vlastných zdrojov, čo
indikuje pomerne vysokú mieru samostatnosti a stability hospodárenia mesta. Miera
samofinancovania, ktorá dáva do pomeru vlastné príjmy a bežné výdavky hradené z týchto vlastných
príjmov, na úrovni 117,56 % hovorí o tom, že mesto môže použiť prebytočné vlastné prostriedky aj na
rôzne projekty v rámci kapitálových investícií. V prípade hodnoty nižšej ako 1 by naopak potrebovalo
ďalšie zdroje na krytie bežných výdavkov. Medziročne miera samofinancovania vzrástla o 6,85
percentuálnych bodov, a to v dôsledku výrazne väčšieho nárastu vlastných príjmov v porovnaní s
nárastom bežných výdavkov. Zatiaľ čo bežné výdavky hradené z vlastných zdrojov vzrástli o takmer
jeden milión Eur, vlastné príjmy medziročne vzrástli o viac než 3,5 mil. Eur.
Majetok obce vytvára základy pre to, aby mesto ako samospráva mohlo vykonávať všetky svoje
úlohy, funkcie a kompetencie, či už originálne alebo prenesené zo štátnej správy. Majetok je následne
využívaný na výkon samosprávy, verejné účely, prípadne na podnikateľskú činnosť. Pohľadom cez

13

Zdroj: vlastné spracovanie
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pomerové majetkové ukazovatele môžeme zhodnotiť majetkovú pozíciu obce. Hrubá majetková sila
je pomerom celkovej hodnoty majetku obce a počtu obyvateľov. Tá medziročne nepatrne poklesla na
úroveň 3 263 Eur hodnoty majetku obce na jedného obyvateľa. Po odpočítaní záväzkov od majetku
obce a daním do pomeru s počtom obyvateľov dostaneme ukazovateľ čistej majetkovej sily obce,
ktorá dosiahla úroveň 2 858 Eur na obyvateľa.
Mesto Banská Bystrica investuje každý rok svoje prostriedky do rôznych projektov s cieľom
podporovať a zabezpečovať rozvoj mesta. Rozvojový koeficient, ktorý dáva do pomeru kapitálové
výdavky a celkovú hodnotu majetku obce, je toho vyjadrením. Kvôli dlhej dobe posudzovania projektov
zo strany riadiacich orgánov mnohé plánované investície z Európskych štrukturálnych a investičných
fondov (EŠIF) sa v roku 2016 nerealizovali. Dodržanie časového plánu pri budovaní korčuliarskej
dráhy pod Pamätníkom SNP nebolo možné z dôvodu nepriaznivého počasia, pričom
poveternostné podmienky boli hlavným determinantom pri realizácii tejto investície. Ďalšie
investície, ako napr. vybudovanie parkoviska na Rudohorskej ulici v Sásovej a Povstaleckej ceste
v Podlaviciach si zas vyžadovali dlhé prípravné štádium. Tieto skutočnosti spôsobili, že skutočné
kapitálové výdavky boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšie, a tak aj rozvojový koeficient
klesol, a to na úroveň 0,78 %. Realizácia týchto projektov sa však len posunula na rok 2017 a tak
vzniká potenciál pre opätovný pozitívny vývoj hodnoty rozvojového koeficientu v ďalšom roku.

5.5 Zadlženosť mesta
Cudzie zdroje financovania na jednej strane zvyšujú zadlženosť samosprávy, no na druhej strane
môžu byť zdrojom pre rast finančnej sebestačnosti a miery samofinancovania v budúcnosti. Prioritným
účelom ich použitia sú investičné zámery samosprávy, zároveň však umožňujú riešiť obnovu
zastaraného technického zázemia či rozsiahlejšiu údržbu a rekonštrukcie v rôznych oblastiach.
Zrealizovanie uskutočnených zámerov však následne môže byť zdrojom rastu vlastných príjmov obce.
Celková suma dlhu podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
poklesla v sledovanom období o 2 781 037 Eur oproti roku 2015, na úroveň 10 075 626 Eur.
Tabuľka 8 je zostavená v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona môže mesto prijať návratné
zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka, a súčasne, suma ročných splátok návratných zdrojov
financovania neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
V Tabuľke 8 uvádzame stav zadlženosti podľa metodiky platnej v tom období, ktorého sa údaje
týkajú. Metodika je v tomto prípade rovnaká pre obidva roky, 2015 aj 2016. Opatrenie MF SR k
predkladaniu finančných výkazov pre rok 2015 ustanovuje metodiku týkajúcu sa vykazovania
bankových úverov. V súlade s uvedenou metodikou Mesto vykazuje záväzky voči dodávateľom, ktorí
odpredali svoju pohľadávku banke, ako bankové úvery. Konkrétne sa jedná o projekt údržby a výstavby
miestnych komunikácií Eurovia, Most priemyselný park, Námestie SNP a Graniar. Podľa vyžiadaného
stanoviska Ministerstva financií SR z roku 2015 považujeme za (investičný) dodávateľský úver záväzok,
ktorý spĺňa charakteristiky úveru, teda je uzavretá riadna úverová zmluva, je stanovený splátkový
kalendár a úročenie. Záväzky voči spoločnosti Kolotoče, s.r.o. túto podmienku nespĺňajú a preto
nespadajú do výpočtu percenta zadlženosti Mesta.
Od 01.01.2017 platí nová právna úprava pojednávajúca o podiele splátok a bežných príjmov,
a síce, tie sa znižujú o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
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prostriedky získané na základe osobitného predpisu. V dôsledku tejto právnej úpravy bude podiel
splátok a takto upravených bežných príjmov vyšší v porovnaní s predchádzajúcou podmienkou. Novú
právnu úpravu týkajúcu sa podielu splátok na bežných príjmoch platnú od 01.01.2017 budeme pri
výpočte ukazovateľa stavu zadlženosti aplikovať v roku 2017.

Vybrané záväzky § 17 ods. 7 zákona 583/2004 Z.z.

Stav k 31.12.2015

Stav k 31.12.2016

Zákonom stanovená celková suma dlhu podľa § 17 ods. 7

12 856 663

10 075 626

Bežné príjmy k 31.12. predchádzajúceho roka

47 704 846

49 560 603

Celková suma dlhu k 31.12. (istiny)

12 856 663

10 075 626

26,95%

20,33%

Zákonné ukazovatele zadlženosti mesta (60%)
Vybrané záväzky § 17 ods. 7 zákona 583/2004 Z.z.

Stav k 31.12.2015

Zákonom stanovená suma ročných splátok podľa § 17 ods. 6
Bežné príjmy k 31.12. predchádzajúceho roka
Celková suma ročných splátok k 31.12. (istina + úroky)
Zákonné ukazovatele zadlženosti mesta (25%)
Tabuľka 8: Stav zadlženosti Mesta Banská Bystrica k 31.12.2015 a 31.12.2016 (v EUR)14

14

Stav k 31.12.2016

2 336 144

3 043 074

47 704 846

49 560 603

2 336 144

3 043 074

4,90%

6,14%

Zdroj: vlastné spracovanie
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6 Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva
6.1 Individuálna účtovná závierka
6.1.1 Aktíva a pasíva
V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zostavuje mesto
individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku. Obsahom účtovnej závierky je
súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke. Finančné výkazy Mesta Banská Bystrica
uvádzame v Prílohe č.3.
AKTÍVA
Spolu majetok
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovacie vzťahy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Prechodné účty aktív

Netto 31.12.2016
Netto 31.12.2015
v EUR
%
v EUR
%
250 705 440,02
100,00% 254 604 716,22 100,00%
227 119 987,88
90,59% 233 662 263,09 91,77%
1 785 750,80
0,71%
1 702 800,36
0,67%
189 756 882,44
75,69% 191 963 212,09 75,40%
35 577 354,64
14,19% 39 996 250,64 15,71%
23 452 333,92
9,35% 20 819 866,20
8,18%
70 456,25
0,03%
71 952,64
0,03%
10 897 218,70
4,35% 11 161 153,56
4,38%
624 671,05
0,25%
796 597,29
0,31%
1 844 066,68
0,74%
2 347 593,46
0,92%
10 015 921,24
4,00%
6 442 569,25
2,53%
133 118,22
0,05%
122 586,93
0,05%

Index
vývoja
0,9847
0,9720
1,0487
0,9885
0,8895
1,1264
0,9792
0,9764
0,7842
0,7855
1,5546
1,0859

Tabuľka 9: Bilancia aktív Mesta Banská Bystrica k 31.12.2016 a 31.12.2015 (v EUR)15

Graf 10: Vertikálna analýza bilancie aktív ku dňu 31.12.201615

15

Zdroj: vlastné spracovanie
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Majetok Mesta Banská Bystrica v roku 2016 poklesol oproti predchádzajúcemu roku o 1,53 %.
Ako vidieť v Grafe 10, tri štvrtiny majetku Mesta tvorí dlhodobý hmotný majetok, z toho takmer 82 %
hodnoty je viazanej v pozemkoch. Druhou najväčšou majetkovou položkou je dlhodobý finančný
majetok, ktorý má 14,19 % podiel. Uznesením Mestského zastupiteľstva č.233/2015 zo dňa
22.septembra 2015 bolo schválené zrušenie spoločnosti BPM s. r. o. ku dňu 31.12.2015 a jej zlúčenie
so spoločnosťou MBB a. s. počínajúc dňom 1.1.2016. V dôsledku tejto skutočnosti bola odúčtovaná
hodnota podielových cenných papierov v netto hodnote 4 418 896 Eur, a teda hodnota dlhodobého
finančného majetku sa znížila. Hodnota dlhodobého nehmotného majetku vzrástla, a to v dôsledku
technického zhodnotenia informačného systému, či nadobudnutia oceniteľných práv, ktoré boli
zaradené do majetku Mesta, ako napríklad ochranná známka VisitBB, alebo vykonaný dopravný
prieskum a kapacitné posúdenie 15 križovatiek na území Mesta Banská Bystrica. Ku dňu 31.12.2016
boli k dlhodobému hmotnému, dlhodobému nehmotnému a dlhodobému finančnému majetku
vytvorené oprávky a opravné položky v sume 72 830 066,31 Eur.
V rámci obežného majetku došlo k významnému nárastu finančného majetku, čo sa prejavilo
medziročne až 55,46 % nárastom, t. j. nárast o 3 573 351,99 Eur, pričom tento nárast sa týkal hlavne
prostriedkov na bankových účtoch. Hodnota na bankových účtoch k 31.12.2016 vykazovala sumu
10 003 124,05 Eur. Dôvodom držania veľkého množstva prostriedkov na bankových účtoch je
hromadenie prostriedkov, prebytkov a výsledkov hospodárenia obce do peňažných fondov mesta
v súvislosti so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V súvislosti s uvedeným
zákonom účel a výšku použitia týchto prostriedkov schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Krátkodobé
pohľadávky sa podarilo v roku 2016 znížiť o pol milióna Eur, a rovnako tak klesli dlhodobé pohľadávky
a viac než 170 tis. Eur. K 31.12.2016 Mesto evidovalo pohľadávky po lehote splatnosti v sume
3 894 000,95 Eur, pričom medziročne poklesli o 136 351,12 Eur (3,38 % pokles). Na zásobách
evidujeme nepatrný pokles. Významnou položkou v rámci obežného majetku je zúčtovanie medzi
subjektami verejnej správy. Ide o zúčtovanie kapitálových transferov poskytnutých z rozpočtu obce
rozpočtovým organizáciám, ktorými sú základné školy, a zúčtovanie kapitálových transferov, ktoré boli
poskytnuté príspevkovej organizácii ZAaRES, napríklad na zakúpenie techniky alebo obnovu detského
ihriska v mestskej časti Radvaň.
PASÍVA
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Kapitálové fondy
Nevysporiadaný VH minulých rokov
Výsledok hospodárenia za ÚO
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Prechodné účty pasívne

Netto 31.12.2016
Netto 31.12.2015
v EUR
%
v EUR
%
250 705 440,02
100,00% 254 604 716,22 100,00%
201 988 522,96
80,57% 203 987 101,59 80,12%
750 182,57
0,30%
1 820 061,07
0,71%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
202 268 400,86
80,68% 199 849 850,40 78,49%
-1 030 060,47
-0,41%
2 317 190,12
0,91%
31 174 291,32
12,43% 33 430 872,76 13,13%
17 216 507,99
6,87% 15 882 595,09
6,24%
127 784,74
0,05%
193 088,60
0,08%
1 398 602,15
0,56%
1 565 319,51
0,61%
2 355 770,77
0,94%
2 933 206,63
1,15%
10 075 625,67
4,02% 12 856 662,93
5,05%
17 542 625,74
7,00% 17 186 741,87
6,75%

Index
vývoja
0,9847
0,9902
0,4122
1,0121
-0,4445
0,9325
1,0840
0,6618
0,8935
0,8031
0,7837
1,0207

Tabuľka 10: Bilancia pasív Mesta Banská Bystrica v rokoch 2016 a 2015 (v EUR)16

16

Zdroj: vlastné spracovanie
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Vlastné imanie Mesta pokleslo oproti predchádzajúcemu roku v dôsledku zrušenia spoločnosti
BPM, s. r. o., ktoré sa prejavilo rozpustením oceňovacieho rozdielu, a v dôsledku záporného výsledku
hospodárenia za rok 2016.
Hodnota rezerv vzrástla v roku 2016 o 8,40 %. Do dlhodobých rezerv Mesto zaúčtovalo sumu
986 207,22 Eur ako rezervu na opravy okien na deviatich základných školách, ktoré sa majú vykonať na
základe koncesných zmlúv medzi Mestom, základnými školami a dodávateľom tepla. V zmluvách sa
dodávateľ tepla zaväzuje finančne sa podieľať na výmene okien a kotolní v základných školách. Celková
hodnota rezerv poklesla z dôvodu postupného rozpúšťania rezerv. V rámci účtovných postupov Mesto
taktiež vytvára dlhodobé rezervy na súdne spory. Minuloročná rezerva na súdne spory bola rozpustená
a vytvorená nová vo výške 15 604 647 Eur, čo je o viac než 1,5 mil. vyššia rezerva než
v predchádzajúcom roku. Rezervy na odchodné boli k 31.12.2016 vo výške takmer 289 tis. Eur,
a rezervy na odmeny pre zamestnancov pri jubileách boli rozpustené v plnej výške.
Zo sumy 336 199,13 Eur krátkodobých rezerv takmer 40 % tvorila rezerva na opravy okien na
základných školách.
Hodnota záväzkov vyplývajúcich zo zúčtovania so subjektami verejnej správy k 31.12.2016 bola na
úrovni 127 784,74 Eur, čo znamená oproti roku 2015 pokles o 65 303,86 Eur, pričom 60 000 Eur z tejto
sumy predstavuje dočerpanie druhej polovice kapitálového príspevku na rekonštrukciu sociálnych
zariadení na ZŠ Bakossova prijatej ešte v roku 2015.
Dlhodobé záväzky klesli v dôsledku preúčtovania časti záväzkov splatných v lehote do jedného
roka do krátkodobých záväzkov. Jedná sa o záväzky z úverov od Štátneho fondu rozvoja bývania, prijaté
zábezpeky za byty od nájomníkov a záväzok voči spoločnosti KOLOTOČE s. r. o., ktorá má v dlhodobom
prenájme amfiteáter. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy krátkodobé záväzky pochádzajúce
z nevyfakturovaných dodávok dosahovali hodnotu takmer 700 tis. Eur, v roku 2016 klesli na hodnotu
43 tis. Eur. Ďalší pokles bol tiež v dôsledku zápočtu zloženej zábezpeky v hodnote 100 tis. Eur
s pohľadávkou, ktorá vznikla Mestu v súvislosti s predajom práčovne. Súčasne však vzrástli záväzky voči
zamestnancom, dodávateľom, a verejným inštitúciám, v súhrne o viac než 250 tis. Eur. Celkovo tak
v roku 2016 evidujeme pokles krátkodobých záväzkov o 19,69 % oproti roku 2015 na úroveň
2 356 tis. Eur. K 31.12.2016 Mesto nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti, čo hodnotíme ako veľmi
pozitívny jav.

6.1.2 Náklady a výnosy
Mesto Banská Bystrica popri svojej hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť, a to
v oblasti poskytovania závodného stravovania pre cudzie organizácie a zabezpečuje predaj drobného
tovaru v rámci Informačného centra. Od roku 2016 v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje
Mesto tiež kadernícke služby, prenajíma Barbakan a prostredníctvom svojho informačného centra
zabezpečuje predaj vstupeniek na kultúrne podujatia. Najväčšou nákladovou položkou sú
spotrebované nákupy, ktoré tvoria 43,99 % nákladov, a v rámci nich náklady na predaný tovar
a spotrebovaný materiál. Druhou najväčšou položkou s 41,37 % podielom sú osobné náklady a treťou
odpisy dlhodobého majetku. Spotrebované služby tvorili v tomto roku zanedbateľné percento
nákladov v porovnaní s rokom predchádzajúcim. Výnosy z podnikateľskej činnosti vznikajú Mestu
v súvislosti s vykonanými službami a predaným tovarom a v roku 2016 dosiahli výšku 52 222,12 Eur.
Mesto v rámci podnikateľskej činnosti vygenerovalo zisk po zdanení vo výške 3 606,03 Eur
(Tabuľka 11).
Celkové náklady hlavnej činnosti Mesta Banská Bystrica za rok 2016 vzrástli oproti
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu o viac než 62 %, v absolútnom vyjadrení o takmer
44

Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2016

34, 840 mil. Eur a prekročili úroveň 90 mil. Eur. Na tomto náraste mala najväčší podiel finančná činnosť
Mesta, v rámci ktorej sa účtovalo o cenných papieroch zrušenej spoločnosti BPM s.r.o., v hodnote viac
než 28 mil. Eur. V rámci prevádzkovej činnosti tvorili najväčší objem nákladov rezervy a opravné
položky, z toho 15 604 674 Eur je vytvorená rezerva na prebiehajúce súdne spory (79,69 %).
Najväčšou výnosovou položkou Mesta v rámci hlavnej činnosti sú daňové výnosy samosprávy,
ktorých objem medziročne vzrástol o 3 195 651,86 Eur. Výnosy z poplatkov taktiež vzrástli, oproti
minulému roku v objeme o 131 606,25 Eur. Celkovo tvoria tieto výnosy spolu až 41,48 % celkových
výnosov. Podstatný nárast zaznamenali výnosy z finančnej činnosti. Ich hodnotu viac než 25 mil. Eur
tvoria zúčtovanie opravnej položky BPM, s.r.o. a rozpustenie oceňovacieho rozdielu tejto zrušenej
spoločnosti. Treťou najväčšou položkou bolo zúčtovanie rezerv a opravných položiek, z toho sumu
14 053 120 Eur predstavujú rezervy na prebiehajúce súdne spory, ktorá bola vytvorený
v predchádzajúcom roku. Mesto Banská Bystrica vykázalo v hlavnej činnosti za rok 2016 stratu na
úrovni -1 033 666,50 Eur V roku 2017 bola vykonaná oprava účtovania, ktorou sa zosúladila výška
podielov v dcérskych spoločnostiach na účte 061, s hodnotou majetku, záväzkov a vlastného imania
vykazovaného v MBB a.s. po zlúčení.
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Graf 11: Náklady hlavnej činnosti Mesta Banská Bystrica za rok 201617

Graf 12: Výnosy z hlavnej činnosti Mesta Banská Bystrica za rok 201617

17

Zdroj: vlastné spracovanie
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Rok
Činnosť

2016
Hlavná činnosť
EUR
%

NÁKLADY spolu
90 411 136,31 100,00%
Prevádzková činnosť
48 382 920,55 53,51%
Spotrebované nákupy
3 014 434,86
3,33%
Služby
9 663 330,85 10,69%
Osobné náklady
12 174 761,86 13,47%
Dane a poplatky
128 731,46
0,14%
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
436 132,80
0,48%
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 19 580 899,37 21,66%
Odpisy dlhodobého majetku
3 384 629,35
3,74%
Finančná činnosť
28 358 150,68 31,37%
Finančné náklady
28 358 150,68 31,37%
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
0,00
0,00%
Mimoriadna činnosť
0,00
0,00%
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 13 670 065,08 15,12%
Rok
Činnosť
VÝNOSY spolu
Prevádzková činnosť
Tržby za vlastné výkony a tovar
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
Finančná činnosť
Finančné výnosy
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
Mimoriadna činnosť
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
kontrola

Hlavná činnosť
EUR
%
89 377 469,81 100,00%
60 473 972,46 67,66%
3 652 635,86
4,09%
0,00
0,00%
14 410,56
0,02%
37 075 051,65 41,48%
1 638 795,88
1,83%
18 093 078,51 20,24%
25 150 336,03 28,14%
1 380 004,75
1,54%
23 770 331,28 26,60%
0,00
0,00%
3 753 161,32
4,20%
89 377 469,81

Rok

Podnikateľská činnosť
EUR
%

2015
SPOLU
EUR

%

Hlavná činnosť
EUR
%

47 751,42 100,00% 90 458 887,73 100,00% 55 571 385,73 100,00%
46 689,35 97,78% 48 429 609,90 53,54% 42 516 282,14 76,51%
21 007,62 43,99% 3 035 442,48
3,36% 3 802 899,38
6,84%
2 336,90
4,89% 9 665 667,75 10,69% 9 391 992,77 16,90%
19 755,74 41,37% 12 194 517,60 13,48% 10 790 629,51 19,42%
0,00
0,00%
128 731,46
0,14%
115 869,62
0,21%
323,18
0,68%
436 455,98
0,48%
372 952,04
0,67%
0,00
0,00% 19 580 899,37 21,65% 15 158 978,96 27,28%
3 265,91
6,84% 3 387 895,26
3,75% 2 882 959,86
5,19%
1 062,07
2,22% 28 359 212,75 31,35%
263 714,38
0,47%
1 062,07
2,22% 28 359 212,75 31,35%
263 714,38
0,47%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00% 13 670 065,08 15,11% 12 791 389,21 23,02%
2016
Podnikateľská činnosť
EUR
%

SPOLU
EUR

%

52 407,94 100,00% 89 429 877,75 100,00%
52 404,72 99,99% 60 526 377,18 67,68%
52 222,12 99,65% 3 704 857,98
4,14%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
14 410,56
0,02%
0,00
0,00% 37 075 051,65 41,46%
182,60
0,35% 1 638 978,48
1,83%
0,00
0,00% 18 093 078,51 20,23%
3,22
0,01% 25 150 339,25 28,12%
3,22
0,01% 1 380 007,97
1,54%
0,00
0,00% 23 770 331,28 26,58%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00% 3 753 161,32
4,20%

Hlavná činnosť
EUR
%
57 888 469,26 100,00%
54 191 992,09 93,61%
3 163 532,99
5,46%
0,00
0,00%
13 941,90
0,02%
33 747 793,54 58,30%
1 249 436,55
2,16%
16 017 287,11 27,67%
352 003,27
0,61%
352 003,27
0,61%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3 344 473,90
5,78%

Podnikateľská činnosť
EUR
%

Index vývoja 2016/2015
SPOLU
EUR

%

Hlavná
činnosť

72 078,61 100,00% 55 643 464,34 100,00% 1,6269
70 214,58 97,41% 42 586 496,72 76,53%
1,1380
29 266,29 40,60% 3 832 165,67
6,89% 0,7927
14 663,98 20,34% 9 406 656,75 16,91% 1,0289
23 134,31 32,10% 10 813 763,82 19,43% 1,1283
0,00
0,00%
115 869,62
0,21% 1,1110
0,00
0,00%
372 952,04
0,67% 1,1694
0,00
0,00% 15 158 978,96 27,24% 1,2917
3 150,00
4,37% 2 886 109,86
5,19% 1,1740
1 864,03
2,59%
265 578,41
0,48% 107,5336
1 864,03
2,59%
265 578,41
0,48% 107,5336
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00% 12 791 389,21 22,99%
1,0687
2015
Podnikateľská činnosť
EUR
%

SPOLU
EUR

%

72 215,26 100,00% 57 960 684,52 100,00%
72 212,30 100,00% 54 264 204,39 93,62%
72 210,50 99,99% 3 235 743,49
5,58%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
13 941,90
0,02%
0,00
0,00% 33 747 793,54 58,23%
1,80
0,00% 1 249 438,35
2,16%
0,00
0,00% 16 017 287,11 27,63%
2,96
0,00%
352 006,23
0,61%
2,96
0,00%
352 006,23
0,61%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00% 3 344 473,90
5,77%

Podnikateľská
činnosť

SPOLU

0,6625
0,6650
0,7178
0,1594
0,8540
1,0368
0,5698
0,5698
-

1,6257
1,1372
0,7921
1,0275
1,1277
1,1110
1,1703
1,2917
1,1739
106,7828
106,7828
1,0687

Index vývoja 2016/2015
Hlavná Podnikateľská
SPOLU
činnosť
činnosť
1,5440
1,1159
1,1546
1,0336
1,0986
1,3116
1,1296
71,4492
3,9204
1,1222

0,7257
0,7257
0,7232
101,4444
1,0878
1,0878
-

1,5429
1,1154
1,1450
1,0336
1,0986
1,3118
1,1296
71,4486
3,9204
1,1222

52 407,94

Činnosť

Hlavná činnosť
EUR

2016
Podnikateľská činnosť
EUR

SPOLU
EUR

Hlavná činnosť
EUR

2015
Podnikateľská činnosť
EUR

SPOLU
EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

-1 033 666,50
0,00
0,00
-1 033 666,50

4 656,52
1 050,49
0,00
3 606,03

-1 029 009,98
1 050,49
0,00
-1 030 060,47

2 317 083,53
0,00
0,00
2 317 083,53

136,65
30,06
0,00
106,59

2 317 220,18
30,06
0,00
2 317 190,12

Index vývoja 2016/2015
Hlavná Podnikateľská
SPOLU
činnosť
činnosť
-0,4461
-0,4461

34,0763
34,9464
33,8308

-0,4441
34,9464
-0,4445

Tabuľka 11: Horizontálna a vertikálna analýza nákladov a výnosov Mesta Banská Bystrica za rok 2016 a 201518
18

Zdroj: vlastné spracovanie
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6.2 Finančné ukazovatele
Aby mohla byť samospráva riadená efektívne, je dôležité zhodnotiť jej finančnú situáciu. Tak
ako v podnikateľskej sfére aj v oblasti verejnej správy sa pre tento účel využíva finančná analýza, ktorej
základom sú finančné ukazovatele. Finančná analýza je rozborom dát získaných z účtovníctva,
a v prípade samosprávy aj z rozpočtovníctva, s cieľom zistiť, aká je majetková a finančná situácia
hodnotenej jednotky. Základom každej finančnej analýzy sú pomerové ukazovatele, ktoré podávajú
rýchly obraz o finančnom stave organizácie a jej základných vlastnostiach. Pomerové a rozdielové
ukazovatele hodnotiace finančnú situáciu Mesta Banská Bystrica uvádzame v Tabuľke 12.
Ukazovateľ

Celková likvidita (3.stupňa)

Merná
jednotka

Rok 2016

Oblasť likvidity
p.j.

Rok 2015

4,948

3,825

Celková likvidita (3.stupňa) - upravená

p.j.

4,817

3,679

Bežná likvidita (2.stupňa)

p.j.

2,488

1,605

Pohotová likvidita (1.stupňa)

p.j.

2,101

1,177

Čistý pracovný kapitál
Čisté pohotové prostriedky

EUR
EUR

19 024 723
7 660 150

15 702 855
3 509 363

Oblast zadlženosti
Celková zadlženosť (dlhový pomer)

p.j.

0,1943

0,1988

Finančná nezávislosť

p.j.

4,146

4,030

Finančná nezávislosť - upravená

p.j.

6,412

5,873

Miera zadlženosti

p.j.

0,241

0,248

Ukazovateľ podielu KZ na CuZ

p.j.

0,098

0,108

0,889
0,906

0,873
0,918

0,094

0,082

Krytie neobežného majetku
Ukazovateľ neobežného majetku
Ukazovateľ obežného majetku

Oblasť aktivity
p.j.
p.j.
p.j.

Tabuľka 12: Finančné ukazovatele Mesta Banská Bystrica za rok 2016 a 201519

Platobná schopnosť je základným predpokladom úspešného fungovania nielen
v podnikateľskom sektore, ale aj v samospráve. Tú možno hodnotiť prostredníctvom ukazovateľov
likvidity, ktorá znamená schopnosť premeniť majetok na likvidné prostriedky a uhradiť tak záväzky.
Celková likvidita (likvidita 3.stupňa) je hlavným ukazovateľom finančnej likvidity a udáva celkový
potenciál likvidity účtovnej jednotky. Vypočíta sa ako podiel celkových obežných aktív a krátkodobých
cudzích zdrojov. V našom prípade sme k obežným aktívam pripočítali ešte prechodné aktíva, ktoré
majú krátkodobý charakter. Hodnota tohto ukazovateľa dosiahla v roku 2016 úroveň 4,948,
a medziročne zaznamenala nárast. Vyššiu vypovedaciu schopnosť má tento ukazovateľ, pokiaľ od
obežných aktív odpočítame hodnotu dlhodobých pohľadávok, nakoľko tie nemôžu z časového hľadiska
slúžiť na úhradu krátkodobých záväzkov. Hodnota takto upraveného ukazovateľa celkovej likvidity
dosiahla v roku 2016 úroveň 4,817. Bežná likvidita (likvidita 2.stupňa) vyjadruje, aká časť
krátkodobých záväzkov je krytá finančným majetkom a krátkodobými pohľadávkami. Tento ukazovateľ
dosiahol v roku 2016 hodnotu 2,488, čo v porovnaní s minulým rokom, kedy hodnota tohto
ukazovateľa dosiahla úroveň 1,605, je vysoko nad hornou hranicou optima tohto ukazovateľa. Likvidita
1.stupňa (okamžitá, pohotová likvidita) hovorí o okamžitej platobnej schopnosti hodnoteného
19

Zdroj: vlastné spracovanie
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subjektu. Predstavuje podiel hotovostných prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch
a krátkodobých záväzkov. Vzhľadom k tomu, že samospráva drží na bankovom účte pomerne veľké
množstvo hotovostných prostriedkov z dôvodu hromadenia prostriedkov z peňažných fondov,
hodnota tohto ukazovateľa významne prekračuje hornú hranicu optima, a v roku 2016 dosiahla úroveň
2,101. Všetky štyri spomenuté ukazovatele likvidity za rok 2016, aj ich porovnanie s hodnotami
dosiahnutými v predošlom roku, hovoria o trvalej platobnej schopnosti samosprávy, ktorá je
pozitívnym znakom jej dobrého finančného zázemia. Iný pohľad na likviditu účtovnej jednotky je
prostredníctvom absolútneho rozdielu obežných aktív a krátkodobých záväzkov, ktorý sa nazýva čistý
pracovný kapitál. Jeho hodnota v roku 2016 na úrovni 19 024 723 Eur hovorí o hodnote obežného
majetku, ktorá je financovaná dlhodobým kapitálom. Predstavuje prebytok krátkodobých aktív nad
krátkodobými dlhmi, čo je opäť signálom dobrého finančného zázemia samosprávy. Čisté pohotové
prostriedky predstavujú objem ihneď dostupných peňažných prostriedkov po splatení všetkých
okamžite splatných krátkodobých záväzkov. K 31.12.2016 ich objem predstavoval sumu 7 660 150 Eur.
Kapitálová štruktúra samosprávy má vplyv na jej prosperitu a finančnú stabilitu, a preto je
z pohľadu jej riadenia dôležité vyhodnotiť aj ukazovatele zadlženosti. Celková zadlženosť hovorí o tom,
aká časť majetku je financovaná cudzími zdrojmi. V prípade Mesta Banská Bystrica bola hodnota tohto
ukazovateľa v roku 2016 19,43 %. V porovnaní s predošlým rokom klesla o 0,45 p.b. vplyvom
postupného splácania istín prijatých úverov. Vyššie hodnoty znamenajú väčšie riziko pre veriteľov,
súčasne však využívaním cudzích zdrojov môže samospráva zvyšovať svoju finančnú nezávislosť, preto
je dôležité hľadať optimálny pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi. Stupeň finančnej
samostatnosti je vyjadrený podielom vlastného a cudzieho kapitálu, a v prípade Mesta Banská
Bystrica je jeho hodnota 4,146. V trhovej ekonomike by sa mal tento ukazovateľ pohybovať na úrovni
do 100 %, v samospráve sú však prijateľné aj vyššie hodnoty vzhľadom k skutočnosti, že subjekt má
stabilné a pomerne isté príjmy v podobe daní a miestnych poplatkov. Na zhodnotenie zadlženosti má
vplyv aj tvorba rezerv, ktoré predstavujú budúci záväzok, ktorý môže vzniknúť v bližšie neurčenom čase
v neurčitej, len predpokladanej výške. V prípade, že od tohto druhu záväzku abstrahujeme, stupeň
finančnej samostatnosti sa zvýši na úroveň 6,412. Opačným pomerom získame ukazovateľ miery
zadlženosti. Tá v prípade Mesta Banská Bystrica za rok 2016 hovorí, že na 1 eur vlastného kapitálu
pripadá 0,241 Eur cudzích zdrojov. Krátkodobé záväzky tvoria z celkových cudzích zdrojov 9,80 %.
Medziročne tento podiel klesol v dôsledku nárastu výnosov budúcich období, ktoré takisto predstavujú
cudzí zdroj.
Ukazovateľ krytia neobežného majetku je na úrovni 0,889 a vyjadruje, aký podiel dlhodobého
majetku kryjú vlastné zdroje. Hodnoty blížiace sa k 1 znamenajú rast stability, avšak prekročenie už
znamená aj nižšiu efektívnosť využitia zdrojov. Ukazovatele obežného a neobežného majetku sú
vyjadrením štruktúry aktív. Neobežný majetok tvorí 90,6 % a obežný majetok tvorí 9,4 % celkového
majetku Mesta Banská Bystrica. Medziročne podiel obežného majetku na celkovom majetku vzrástol
o 1,2 p.b. na úkor dlhodobého majetku, a to najmä v dôsledku nárastu prostriedkov na bankových
účtoch a nárastu transferov rozpočtu obce.
V závere prevedenej finančnej analýzy môžeme zhrnúť, že Mesto Banská Bystrica je vysoko
likvidné a nemá problémy s platobnou schopnosťou. Celková zadlženosť je nízka, pričom v štruktúre
prevažujú dlhodobé záväzky so splatnosťou dlhšou ako jeden rok, a vyznačuje sa vysokým stupňom
finančnej nezávislosti. Výnosnosť prostriedkov investovaných do samosprávy medziročne klesla
k záporným hodnotám, čo však v prípade mesta ako hodnoteného subjektu nevnímame ako výrazne
negatívnu skutočnosť, nakoľko jeho prioritou nie je dosahovanie zisku.
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6.3 Konsolidovaná účtovná závierka
Mesto Banská Bystrica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Mesto pri výkone samosprávy zakladá, zriaďuje, zrušuje
a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické
osoby a zariadenia.
V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je Mesto Banská Bystrica povinné zostaviť
konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko malo v roku 2016 väčšinovú (viac ako 50 %) alebo významnú
majetkovú účasť (nad 20 %) vo viacerých obchodných spoločnostiach. Zároveň malo Mesto v roku 2016
v zriaďovateľskej pôsobnosti 13 rozpočtových, 1 príspevkovú organizácie a u 2 obchodných spoločností
figuruje ako 100 % vlastník (Tabuľka 13, Tabuľka 14, Tabuľka 15). Prehľad majetkových podielov Mesta
uvádzame v Tabuľke 16.
Názov organizácie

Sídlo organizácie

Základná škola Jána Bakossa
Základná škola
Základná škola SSV
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola

Bakossova 5, Banská Bystrica
Golianova 8, Banská Bystrica
Skuteckého 8, Banská Bystrica
Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Moskovská 2, Banská Bystrica
Radvanská 1, Banská Bystrica
Spojová 14, Banská Bystrica
Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Základná škola
Základná škola
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského
Základná umelecká škola Jána Cikkera
Centrum voľného času

Sitnianska 32, Banská Bystrica
Pieninská 27, Banská Bystrica
Gaštanová 12, Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
Havranské 9, Banská Bystrica

Tabuľka 13: Rozpočtové organizácie Mesta Banská Bystrica ku dňu 31.12.201620

Názov organizácie
Záhradnícke a rekreačné služby

Sídlo organizácie
Švermova 45, Banská Bystrica

Tabuľka 14: Príspevkové organizácie Mesta Banská Bystrica ku dňu 31.12.201620

S účinnosťou od 1.1.2016 príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby zahŕňa v
sebe aj predtým samostatnú príspevkovú organizáciu Správa športových a telovýchovných zariadení.
Názov organizácie
MBB a.s.
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Sídlo organizácie
ČSA 26, Banská Bystrica
Dolný Harmanec 51, Dolný Harmanec

Tabuľka 15: Obchodné spoločnosti v zakladateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica ku dňu 31.12.201620

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.233/2015 zo dňa 22.septembra 2015 došlo
dňom 1.1.2016 k zlúčeniu zrušenej spoločnosti BPM s. r. o. so spoločnosťou MBB a. s.

20

Zdroj: vlastné spracovanie
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Pri spracovaní konsolidovaného celku postupovalo Mesto Banská Bystrica metódou úplnej
konsolidácie pri rozpočtových organizáciách, príspevkových organizáciách a pri obchodných
spoločnostiach MBB a. s. a Mestské lesy Banská Bystrica s. r. o.
Metódou vlastného imania postupovalo Mesto v prípade obchodných spoločností: Dopravný
podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Bystrická elektrárenská spoločnosť, a. s., BB-BIOPOWER, a. s.,
STEFE Banská Bystrica, a. s., HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a. s. Nakoľko spoločnosť Dom kultúry SKC s.r.o.
je v konkurze, účtovná hodnota podielu Mesta v tejto spoločnosti je nulová.
Ostatné majetkové podiely sú nižšie ako 20 % a z tohto dôvodu boli zahrnuté do
konsolidovaných výkazov v účtovnej hodnote.

Spoločnosť

Základné imanie

Podiel na
základnom imaní

EUR

%

Hodnota podielu na
základnom imaní k
31.12.2016
bežného účtovného
odobia - netto
EUR

Obchodné spoločnosti v zakladateľskej pôsobnosti a s majetkovou účasťou Mesta Banská Bystrica
MBB a.s.
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

16 395 562
211 598

100,00%
100,00%

16 395 562
211 598

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Banská Bystrica v rámci konoslidácie
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.
70 826
48,98%
34 692
Dom kultúry SKC s.r.o. " v konkurze"
16 365
40,77%
0
Bystrická elektrárenská spoločnosť, a.s.*
25 000
40,00%
10 000
BB-BIOPOWER, a. s.*
25 000
40,00%
10 000
STEFE Banská Bystrica, a.s.
8 968 400
34,00%
3 049 256
HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.*
34 000
33,30%
11 322
Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Banská Bystrica zahrnuté do konsolidovaných výkazov v
účtovnej hodnote
BIC Banská Bystrica, s.r.o.
24 167
14,42%
3 486
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
147 472 314
10,77%
15 882 760
Zolka Zvolen, s.r.o.**
9 960
10,00%
996
Aqualand Banská Bystrica spol. s r.o. *
9 958
10,00%
996
(*) majetkový podiel MBB a.s.
(**) majetkový podiel Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Tabuľka 16: Majetkové podiely Mesta Banská Bystrica k 31.12.201621

6.3.1 Aktíva a pasíva
Najväčší podiel na majetku tvorí dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavuje 86,47 %
z celkového majetku konsolidovaného celku. Medziročne dlhodobý hmotný majetok klesol o 2,79 %,
v absolútnom vyjadrení o 6,870 mil. Eur. Hodnota dlhodobého nehmotného majetku vzrástla o 3,72 %.
V rámci krátkodobých aktív najvýraznejší pohyb sledujeme na finančných účtoch, kde objem
prostriedkov vzrástol o 25,24 % (o 2,454 mil. Eur). Na účte zásoby evidujeme pokles o 11,81 %, pričom
v priebehu roka 2016 vzrástli zásoby materiálu aj tovaru, zatiaľ čo zásoby výrobkov klesli na štvrtinu

21

Zdroj: vlastné spracovanie

51

Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2016

hodnoty predošlého roka. Pohľadávky po lehote splatnosti vzrástli na úroveň 2 005 255,91 Eur, čo
znamená nárast približne o 161 tis. Eur
AKTÍVA
Spolu majetok
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Prechodné účty aktívne

Netto 31.12.2016

Netto 31.12.2015

v EUR
%
v EUR
%
277 217 230,55 100,00% 281 794 857,95 100,00%
261 819 228,31 94,45% 268 621 049,39 95,33%
1 819 077,12
0,66%
1 753 918,34
0,62%
239 708 723,27 86,47% 246 579 142,15 87,50%
20 291 427,92
7,32% 20 287 988,90
7,20%
15 173 401,69
5,47% 12 927 563,77
4,59%
142 469,92
0,05%
161 557,88
0,06%
5 877,97
0,00%
0,00
0,00%
19 663,29
0,01%
20 671,56
0,01%
2 826 785,47
1,02%
3 021 069,33
1,07%
12 178 605,04
4,39%
9 724 265,00
3,45%
224 600,55
0,08%
246 244,79
0,09%

Index vývoja
0,9838
0,9747
1,0372
0,9721
1,0002
1,1737
0,8819
0,9512
0,9357
1,2524
0,9121

Tabuľka 17: Konsolidované aktíva Mesta Banská Bystrica k 31.12.2016 a 31.12.2015 (v EUR)22

Graf 13: Vertikálna analýza konsolidovaných aktív Mesta Banská Bystrica k 31.12.201622

Vlastné imanie Mesta vzrástlo oproti minulému roku len nepatrne, pričom na tomto náraste sa
podieľalo predovšetkým kumulovanie hospodárskeho výsledku minulých rokov a hospodárskeho
výsledku dosiahnutého za rok 2016, ktorý bol redukovaný poklesom oceňovacích rozdielov.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov z roku 2015 v hodnote 3 256 010 Eur boli
odúčtované. Konsolidovaný výsledok hospodárenia za rok 2016 sa takisto podieľal na zvýšení vlastných
zdrojov konsolidovaného celku. Jeho hodnota dosiahla úroveň 1 823 710,34 Eur, čo predstavuje nárast
o viac než 726 tis. Eur.
Hodnota rezerv vzrástla v roku 2016 o 7,15 %. Hlavným dôvodom bolo zrušenie rezerv na
prebiehajúce súdne spory a ich vytvorenie vo vyššej sume. Hodnota záväzkov vyplývajúcich zo
zúčtovania so subjektami verejnej správy k 31.12.2016 je totožná s údajom v individuálnej účtovnej
závierke Mesta. Zároveň došlo k poklesu dlhodobých záväzkov (pokles o 14,09 %) i krátkodobých
záväzkov (pokles o 11,04 %) vplyvom splácania istín úverov.

22

Zdroj: vlastné spracovanie
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PASÍVA
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Kapitálové fondy
Nevysporiadaný VH minulých rokov
Výsledok hospodárenia za ÚO
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Prechodné účty pasívne

Netto 31.12.2016
Netto 31.12.2015
Index vývoja
v EUR
%
v EUR
%
277 217 230,55 100,00% 281 794 857,95 100,00%
0,9838
216 207 877,24 77,99% 215 487 498,29 76,47%
1,0033
928 664,51
0,33%
4 126 160,53
1,46%
0,2251
0,00
0,00%
9 277 952,44
3,29%
213 455 502,39 77,00% 200 986 316,84 71,32%
1,0620
1 823 710,34
0,66%
1 097 068,48
0,39%
1,6623
39 552 940,34 14,27% 45 453 529,65 16,13%
0,8702
17 818 684,77
6,43% 16 629 933,12
5,90%
1,0715
127 784,74
0,05%
193 088,60
0,07%
0,6618
2 600 474,73
0,94%
3 027 137,78
1,07%
0,8591
6 315 174,11
2,28%
7 099 123,11
2,52%
0,8896
12 690 821,99
4,58% 18 504 247,04
6,57%
0,6858
21 456 412,97
7,74% 20 853 830,01
7,40%
1,0289

Tabuľka 18: Konsolidované pasíva Mesta Banská Bystrica k 31.12.2016 a 31.12.2015 (v EUR)23

Graf 14: Vertikálna analýza konsolidovaných pasív Mesta Banská Bystrica k 31.12.201623

6.3.2 Náklady a výnosy
Konsolidovaný celok Mesta Banská Bystrica vykázal za rok 2016 v za svoju hlavnú činnosť zisk
pred zdanením v sume 3 264 240,93 Eur. V rámci podnikateľskej činnosti však za rok 2016 vygeneroval
stratu v sume -998 775,83 Eur, ktorá bola navýšená dodatočným plnením daňovej povinnosti
z predošlých rokov, a to až na sumu -1 440 530,59 Eur.
V prípade hlavnej činnosti konsolidovaného celku evidujeme nárast nákladov aj výnosov,
v oboch prípadoch o viac ako 10 %. Najväčší podiel majú osobné náklady, ktoré medziročne vzrástli
o 7,46 %. Druhá najväčšia položka, rezervy, vzrástla v dôsledku už spomínaného zrušenia rezervy
z predošlého roka a tvorby novej rezervy vo vyššej sume na prebiehajúce súdne spory Mesta Banská
Bystrica. Daňové výnosy a výnosy z poplatkov vzrástli o sumu 3 341 476,78 Eur, čo predstavuje nárast
o 9,94 % oproti roku 2015. Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov do rozpočtu obce a ňou
zriadených rozpočtových a príjmových organizácií vzrástli o 8,34 %, pričom najväčší podiel na tom mali
bežné transfery zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy (podiel 89,14 %).

23

Zdroj: vlastné spracovanie
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V prípade podnikateľskej činnosti konsolidovaného celku evidujeme pokles na strane výnosov
aj nákladov, pričom zníženie nákladov bolo oveľa výraznejšie v porovnaní s výnosmi, a tak dosiahnutá
strata bola na polovičnej úrovni roka 2015. Spomedzi nákladov najväčší podiel, viac než 25 %, tvoria
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, pričom z toho viac než 86 % tvorí zostatková cena predaného
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania poklesli
o cca 586 tis. Eur, rovnako tak manká a škody klesli o približne 710 tis. Eur. Náklady na spotrebované
služby boli nižšie približne o 80 tis. Eur, no ich podiel na celkových nákladoch vzrástol v dôsledku
poklesu vyššie spomenutých ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť. V prípade výnosov najväčší
pokles evidujeme na položke ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti, ktoré v roku 2016 klesli
o 45 % hodnoty roku 2015. Predajom dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vznikli výnosy vo
výške 1 856 808,02 Eur.
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KONSOLIDOVANÉ ÚDAJE
Činnosť

2016
Hlavná činnosť
EUR

2015

Podnikateľská činnosť
%

EUR

%

SPOLU
EUR

Hlavná činnosť
%

EUR

Index vývoja 2016/2015

Podnikateľská činnosť
%

EUR

%

SPOLU
EUR

%

Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

SPOLU

0,7158
0,7148
0,8504
0,9548
0,9128
0,4602
0,2947
0,9276
0,7752
0,8425
-

1,0596
1,0612
0,8873
1,0468
1,0639
0,7655
0,5591
1,2789
1,1076
0,7988
0,8215
1,0748

NÁKLADY spolu
71 280 995,50 100,00%
Prevádzková činnosť
64 992 633,14 91,18%
Spotrebované nákupy
5 814 632,33
8,16%
Služby
10 728 566,26 15,05%
Osobné náklady
23 886 538,38 33,51%
Dane a poplatky
139 463,61
0,20%
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
693 394,75
0,97%
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 19 590 314,37 27,48%
Odpisy dlhodobého majetku
4 139 723,44
5,81%
Finančná činnosť
384 131,19
0,54%
Finančné náklady
384 131,19
0,54%
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
0,00
0,00%
Mimoriadna činnosť
0,00
0,00%
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
5 904 231,17
8,28%

6 717 569,78 100,00% 77 998 565,28 100,00% 64 226 501,80 100,00%
6 523 152,76 97,11% 71 515 785,90 91,69% 58 266 954,25 90,72%
416 083,75
6,19% 6 230 716,08
7,99% 6 532 650,29 10,17%
1 667 287,61 24,82% 12 395 853,87 15,89% 10 095 963,63 15,72%
1 445 640,89 21,52% 25 332 179,27 32,48% 22 227 497,28 34,61%
8 309,55
0,12%
147 773,16
0,19%
129 520,47
0,20%
1 737 974,43 25,87% 2 431 369,18
3,12%
572 197,14
0,89%
52 708,88
0,78% 19 643 023,25 25,18% 15 180 880,19 23,64%
1 195 147,65 17,79% 5 334 871,09
6,84% 3 528 245,25
5,49%
194 183,82
2,89%
578 315,01
0,74%
473 458,77
0,74%
194 183,82
2,89%
578 315,01
0,74%
473 458,77
0,74%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
233,20
0,00% 5 904 464,37
7,57% 5 486 088,78
8,54%

9 384 397,31 100,00% 73 610 899,11 100,00%
9 126 447,33 97,25% 67 393 401,58 91,55%
489 280,83
5,21% 7 021 931,12
9,54%
1 746 160,34 18,61% 11 842 123,97 16,09%
1 583 771,42 16,88% 23 811 268,70 32,35%
63 518,25
0,68%
193 038,72
0,26%
3 776 420,77 40,24% 4 348 617,91
5,91%
178 865,11
1,91% 15 359 745,30 20,87%
1 288 430,61 13,73% 4 816 675,86
6,54%
250 494,98
2,67%
723 953,75
0,98%
230 494,98
2,46%
703 953,75
0,96%
20 000,00
0,21%
20 000,00
0,03%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
7 455,00
0,08% 5 493 543,78
7,46%

1,1098
1,1154
0,8901
1,0627
1,0746
1,0768
1,2118
1,2905
1,1733
0,8113
0,8113
1,0762

Rok

2016
Podnikateľská činnosť
EUR
%

2015
Podnikateľská činnosť
EUR
%

Index vývoja 2016/2015
Hlavná Podnikateľská
SPOLU
činnosť
činnosť

Činnosť
VÝNOSY spolu
Prevádzková činnosť
Tržby za vlastné výkony a tovar
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
Finančná činnosť
Finančné výnosy
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
Mimoriadna činnosť
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov

Hlavná činnosť
EUR
%
74 545 236,43 100,00%
62 195 919,55 83,43%
4 514 554,88
6,06%
0,00
0,00%
15 653,27
0,02%
36 951 517,06 49,57%
2 599 214,60
3,49%
18 114 979,74 24,30%
376 124,06
0,50%
376 124,06
0,50%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
11 973 192,82 16,06%
-16 656 767,17

Rok
Činnosť
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

SPOLU
EUR

%

5 718 793,95 100,00% 80 264 030,38 100,00%
5 718 745,75 100,00% 67 914 665,30 84,61%
3 406 417,96 59,57% 7 920 972,84
9,87%
-21 937,00 -0,38%
-21 937,00 -0,03%
0,00
0,00%
15 653,27
0,02%
0,00
0,00% 36 951 517,06 46,04%
2 151 473,78 37,62% 4 750 688,38
5,92%
182 791,01
3,20% 18 297 770,75 22,80%
48,20
0,00%
376 172,26
0,47%
48,20
0,00%
376 172,26
0,47%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00% 11 973 192,82 14,92%

Hlavná činnosť
EUR
%
67 323 016,83 100,00%
55 822 403,56 82,92%
3 884 888,00
5,77%
0,00
0,00%
13 941,90
0,02%
33 610 040,28 49,92%
2 269 673,06
3,37%
16 043 860,32 23,83%
449 615,97
0,67%
449 615,97
0,67%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
11 050 997,30 16,41%

SPOLU
EUR

%

7 309 033,15 100,00% 74 632 049,98 100,00%
7 308 754,68 100,00% 63 131 158,24 84,59%
3 364 931,97 46,04% 7 249 819,97
9,71%
-7 320,00 -0,10%
-7 320,00 -0,01%
0,00
0,00%
13 941,90
0,02%
0,00
0,00% 33 610 040,28 45,03%
3 907 313,10 53,46% 6 176 986,16
8,28%
43 829,61
0,60% 16 087 689,93 21,56%
278,47
0,00%
449 894,44
0,60%
278,47
0,00%
449 894,44
0,60%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00% 11 050 997,30 14,81%

1,1073
1,1142
1,1621
1,1228
1,0994
1,1452
1,1291
0,8365
0,8365
1,0834

0,7824
0,7825
1,0123
0,5506
0,1731
0,1731
-

1,0755
1,0758
1,0926
1,1228
1,0994
0,7691
1,1374
0,8361
0,8361
1,0834

Index vývoja 2016/2015
Hlavná Podnikateľská
SPOLU
činnosť
činnosť

-5 646 578,69

Hlavná činnosť
EUR

2016
Podnikateľská činnosť
EUR

SPOLU
EUR

Hlavná činnosť
EUR

2015
Podnikateľská činnosť
EUR

SPOLU
EUR

3 264 240,93
0,00
0,00
3 264 240,93

-998 775,83
15 209,91
426 544,85
-1 440 530,59

2 265 465,10
15 209,91
426 544,85
1 823 710,34

3 096 515,03
808,94
0,00
3 095 706,09

-2 075 364,16
-76 726,55
0,00
-1 998 637,61

1 021 150,87
-75 917,61
0,00
1 097 068,48

1,0542
1,0544

0,4813
-0,1982
0,7208

2,2185
-0,2003
1,6623

Tabuľka 19: Konsolidované výnosy a náklady Mesta Banská Bystrica za rok 201624
24

Zdroj: vlastné spracovanie
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7 Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V priebehu roku 2016 prijalo Mesto granty a transfery v celkovej hodnote 12 243 169 Eur. Vo
výške 9 058 477 Eur boli určené transfery pre rozpočtové organizácie Mesta, t. j. základné školy
a Centrum voľného času. Ďalších takmer 825 tis. Eur bolo určených na výdavky spojené s výkonom
sociálnej dlhodobej starostlivosti. Potrebné finančné prostriedky Mesto získalo z refundácie projektu
Výmena svietidiel na verejných priestranstvách na území Mesta v celkovej hodnote takmer 500 tis. Eur
a z refundácie projektu Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu vo výške 988 028 Eur. Na
úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na rôznych úsekoch prijalo Mesto
od štátu celkovo približne 254 tis. Eur. Takmer 15 tis. Eur bolo prijatých na údržbu vojnového cintorína
v Majeri a vojnových hrobov v rôznych častiach Mesta a rôzne menšie sumy boli použité na
financovanie výdavkov vynaložených v rámci podujatí, ako sú napr. Radvanský jarmok alebo Klauni
rozdávajú smiech.

7.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Z dôvodu zlúčenia dvoch dcérskych spoločností MBB a.s. a BPM, s.r.o. ku dňu 1.1.2016 Mesto
Banská Bystrica znížilo dlhodobý finančný majetok o sumu základného imania spoločnosti BPM, s.r.o.
vo výške 4 418 896 Eur a súčasne zaúčtovalo náklad v rovnakej výške. K vráteniu vkladu do BPM, s.r.o.
Mestu však nedošlo, nakoľko majetok, záväzky a vlastné imanie zanikajúcej spoločnosti sa po zlúčení
vykazujú v nástupníckej spoločnosti MBB a.s. V roku 2017 bola vykonaná oprava v účtovníctve Mesta
a zosúladené boli výšky finančného majetku Mesta a hodnoty vo vlastnom imaní MBB a.s.
Dňa 13.05.2017 bola zrušená spoločnosť Dom kultúry SKC s.r.o. „v konkurze“.
Mesto Banská Bystrica získalo titul Európske mesto športu na rok 2017.

7.3 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Na prebiehajúce súdne spory Mesto tvorí účtovnú rezervu pre prípad negatívneho výsledku,
a tak zohľadňuje hroziace riziko.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj v roku 2017
V jesennom období roku 2017 Mesto Banská Bystrica spustí prostredníctvom výpožičky
skúšobnú prevádzku novej autobusovej stanice v objekte „Terminal Shopping Center“.

7.5 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Účtovná jednotka v roku 2016 nemala žiadne náklady, výdavky na činnosti v oblasti výskumu a
vývoja.

7.6 Návrh na vysporiadanie prebytku a rozdelenie zisku roku 2016
Mestské zastupiteľstvo uznesením zo dňa 16.mája 2017 č. 803/2017 – MsZ schválilo:
a) Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2016,
b) celoročné hospodárenie Mesta Banská Bystrica za rok 2016 bez výhrad,
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c) prebytok bežného a kapitálového hospodárenia Mesta Banská Bystrica za rok 2016 vo
výške 6 428 649,64 Eur, zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
z ktorého sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu a Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu, vo výške
554 433,77 Eur,
d) prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení účelovo určených prostriedkov
vo výške 5 874 215,87 Eur,
e) výsledok hospodárenia finančných operácií vo výške -1 335 287,43 Eur,
f) tvorbu rezervného fondu v súlade s § 15 ods. 4 zákona c. 583/2004 Z. z. v z.n.p. vo výške
587 421,59 Eur,
g) tvorbu fondu minulých rokov vo výške 3 849 196,85 Eur,
h) prevod finančných prostriedkov vo výške 102 310,00 Eur, ktoré sú zostatkom finančných
zábezpek k 31.12.2016, na osobitný bežný účet a ich zaradenie do príjmov rozpočtu
2017,
Tým istým uznesením mestské zastupiteľstvo tiež schválilo:
i)

prevod zisku z podnikateľskej činnosti Mesta Banská Bystrica za rok 2016 do fondu
minulých rokov vo výške 3 606,03 Eur,
j) použitie fondu minulých rokov nasledovne:
1) v objeme 350 000 Eur na vybudovanie odborných učební v základných školách,
2) v objeme 250 000 Eur na prípravu a realizáciu projektov,
3) v objeme 300 000 Eur na krytie vyvolaných investícií v materských školách,
4) v objeme 200 237 Eur na realizáciu stavby ,,Korčuliarska dráha v parku pod
Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici",
5) v objeme 301 551 Eur na dobudovanie športovej infraštruktúry,
6) v objeme 95 000 Eur na vybudovanie fontány v parku na ul. Československej
armády,
7) v objeme 68 000 Eur na nadobudnutie kotolne od spoločnosti STEFE Banská
Bystrica, a. s.,
8) v objeme 49 000 Eur za účelom nákupu dopravnej techniky pre príspevkovú
organizáciu ZAaRES,
9) v objeme 2 272 920 Eur na krytie splátok istín bankových úverov.
k) zapojenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov bežného rozpočtu z roku 2016
vo výške 298 043,77 Eur a nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov kapitálového
rozpočtu z roku 2016 vo výške 256 390,00 Eur do rozpočtu v roku 2017 na financovanie
bežného a kapitálového rozpočtu podľa § 16 ods. 6 a ods. 7 Zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z. n. p.
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VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA BANSKÁ BYSTRICA za rok 2016

Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2016 bola vzatá na vedomie Mestským zastupiteľstvom
uznesením zo dňa 19. septembra 2017 číslo 901/2017.

Osoba zodpovedná za vypracovanie
výročnej správy Mesta Banská Bystrica
za rok 2016:

Štatutárny orgán:

_____________________________________
Mgr. Zuzana Detková
vedúca odd. rozpočtu a ekonomických analýz

_____________________________________
Ján Nosko
primátor mesta
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Príloha č. 1: Orgány samosprávy na roky 2014 - 2018

Ján Nosko
primátor

Členovia mestskej rady 2014 - 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mgr. Jakub Gajdošík
Ing. Martin Turčan
Ing. Igor Kašper
PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý
PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík
Milan Smädo
Ing. Michal Škantár

Mgr. Jakub Gajdošík
1. viceprimátor

Ing. Martin Turčan
2. viceprimátor
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Príloha č. 2: Organizačná štruktúra úradu Mesta Banská Bystrica

