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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve          

mesta Spišská Nová Ves zo dňa 28. mája 2019 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Úvod 
2. Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2019 
3. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 

2/2019 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
1. Úvod - finančnú komisiu otvoril a prítomných privítal predseda FK Ing. Ľubomír Pastiran. 
Zasadnutia  sa zúčastnili vedúci oddelení MsÚ podľa prezenčnej listiny.  
2. Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta - bol predstavený podrobne podľa položiek príjmov a 
jednotlivých prvkov programovej štruktúry vo výdavkovej časti. Druhou zmenou sa zvýšia príjmy 
a výdavky o 435 767 €, zároveň sa za marec a apríl zapojili účelové fin. prostriedky zo ŠR v sume 
88 353 €. 
Príjmy bežné sa upravujú u týchto položiek: 
-daň z nehnuteľností PO zo stavieb, zvýšenie o sumu              32 000 € 
-daň za užívanie VP (Spišský a Vianočný trh)                     3 300 € 
-daň za komunálny odpad FO                     5 000 € 
-podiel na zisku Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.              50 000 € 
-nájom za nebytové priestory                  15 000 € 
-správne poplatky (matričná činnosť a overovanie)                   6 431 € 
-náhrady trov konania                             600 € 
-parkovanie (SMS, parkovacie známky)                18 000 € 
-náhodný predaj a služby (za šrot)                     4 200 € 
-poistné plnenie                                  7 000 € 
-ostatné príjmy z hazardných hier a pod. hier               15 000 € 
-príspevok bud. obyvateľov DOS                     4 000 € 
-transfer na vojnové hroby, zníženie                  -2 130 € 
-vlastné príjmy rozpočtové organizácie školstvo              28 460 € 
-vlastné príjmy rozpočtová organizácia domov dôchodcov             25 500 € 
Spolu predstavuje zmena bežných príjmov čiastku           212 361 € 
Príjmy kapitálové sa zvyšujú o 11 000 €, ktoré by malo poskytnúť MPSVaR SR na kúpu 
motorového vozidla na rozvoz stravy pre dôchodcov. 
Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 212 406 €, ktoré sú určené na  použitie na akcie: 
-rekonštrukcia MŠ Lipová, spolufinancovanie projektu             37 000 € 
-obstaranie elektromobilu, spolufinancovanie projektu             18 406 € 
-obstaranie konvektomatu do ŠJ pri ZŠ Komenského             12 000 € 
-dofinancovanie káblových rozvodov VO           145 000 € 
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Výdavky bežné sa upravujú v týchto programoch: 
Program 3.1.8.    Súdne poplatky                      +13 019 € 
Program 3.3.1.    Poistenie motorových vozidiel +1 400 € 
Program 3.5.1.    Správa a servis informačných technológii                                                     +3 300 €  
Program 4.2.2.    Starostlivosť o vojnové hroby -3 330 € 
Program 4.2.8.    Parkoviská, nové pokladnice +1 800 € 
Program 5.2.4.    Dotačná politika, transfer športovým klubom +100 000 € 
Program 6.1.2     Čistenie verejných priestranstiev +3 400 € 
Program 6.2.2.    Zber, zneškodnenie, odvoz KO +7 203 € 
Program 6.2.4.    Skládka BRO -3 400 € 
Program 7.3.       Správa a údržba bytov, vlastné -4 000 € 
Program 7.3.       Správa a údržba bytov, príspevok od FO +4 000 € 
Program 8.2.1.    Údržba MK, zimná údržba -68 992 € 
Program 8.2.1.    Údržba MK, vysprávky +68 992 € 
Program 9.1.1.    Domov dôchodcov +6 800 € 
Program 9.1.2.    Jedáleň +13 700 €  
Program 10.        Školstvo +38 338 €  
Program 11.1.1   Spišský trh, program +3 300 € 
Program 12.1.1.  Zimný štadión, príspevok na prevádzku -3 000 € 
Program 12.1.5   Futbalový štadión, príspevok na prevádzku +3 000 € 
Program 13.1.3   Hliadková služba MsP  -8 510 € 
Program 13.1.4   Stanica pre odchyt túlavých zvierat +6 710 € 
        Spolu bežné výdavky 177 130 € 
 
Dotácie športovým klubom (100 000 €) budú rozdelené v zmysle VZN o poskytovaní dotácii na 
verejnoprospešnú činnosť a na základe žiadostí predložených do komisie športu s podporou 
mládežníckeho športu. 
    
Výdavky kapitálové sa upravujú v týchto programoch: 
Program 3.5.2.    Budovanie dátového centra, multilicencia  +3 300 € 
Program 5.2.4.    Kapitálový príspevok pre Technickú akadémiu, spoluf. projektu +15 000 €  
Program 5.3.4.    Rekonštrukcia kamerového systému, spolufinancovanie +3 431 € 
Program 5.3.15.  Nákup elektromobilu, z RF spolufinancovanie +18 406 € 
Program 6.3.1.    Verejné osvetlenie, káblové rozvody, RF     +145 000 € 
Program 9.1.1.    Domov dôchodcov, vozidlo, dotácia ŠR, vlastné, zriaďovateľ +21 000 € 
Program 10.1.6.  Rekonštrukcia MŠ Lipová, RF spolufinancovanie +37 000 €  
Program 10.2.1.  Školstvo zmena účelu RF, vlastné +6 200 € 
Program 10.2.3.  Školstvo ŠJ pri ZŠ Komenského, RF, vlastné +9 300 € 
Program 12.1.3.  Kapitálový príspevok STEZ, fólie bazén, RF zmena účelu  -5 000 € 
Program 12.1.8.  Kapitálový príspevok STEZ, prípojka ten. hala, zmena účelu RF +5 000 € 

       Spolu kapitálové výdavky 258 637 € 
 
Kapitálový transfer 15 000 € je určený pre Technickú akadémiu v Spišskej Novej Vsi, (RO kde 
zriaďovateľom je KSK) na výstavbu športového areálu ako spolufinancovanie. Mesto sa uznesením 
č. 421/2018 zaviazalo, že podporí takýto projekt, ktorý bude slúžiť aj širokej verejnosti. Podľa 
vyjadrenia poslanca RNDr. Ladislava Ruttkaya v rámci projektu sa postaví veľké ihrisko, bežecký 
areál a florbalové ihrisko. Hodnota celého projektu je 180 tis. €, z toho 155 tis. € poskytne 
zriaďovateľ školy, 10 tis. € rodičovské združenie a 15 tis. € mesto.   
Na otázku RNDr. Ladislava Ruttkaya ohľadom  dofinancovania verejného osvetlenia (aké náklady 
oproti splátkam FIN MOS) odpovedal Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu. 
Jedná sa o nové káblové rozvody, ktoré sú riadne geometricky zamerané a bola vykonaná aj revízia. 
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Faktúry sú z minulého roku, sú po splatnosti, momentálne prebiehajú rokovania o ich úhrade.  
Výdavkové finančné operácie sú bez zmeny. 
V rezervnom fonde mesta, ak sa budú realizovať všetky plánované investičné akcie vo výške 
rozpočtu, bude zostatok fin. prostriedkov v sume 71 tis. €. 
3.  Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 
2/2019 bude predložený na rokovanie MsZ ako aktualizované znenie. K zmene sa pristúpilo hlavne 
z dôvodu zmien v zákonoch o rozpočtových pravidlách jednak verejnej správy a aj samosprávy. 
Postupy účtovania pre obce a nimi zriadené RO a PO prešli taktiež viacerými zmenami. Zmenil  
sa termín predkladania údajov o zmenách rozpočtu a dosiahnutých výsledkoch cez RIS.SAM 
a termín predkladania  finančných výkazov. Počet častí sa nemenil, upravili sa pravidlá hospodárenia 
v 5. časti, kde pri návratných zdrojoch financovania sa doplnil investičný dodávateľský úver, ktorý 
vstupuje do celkového dlhu mesta. Menil sa výpočet dlhovej služby. V 7. časti sa navrhuje úprava 
limitu rozpočtového opatrenia (presun) pre primátora z 10 tis. € na 15 tis. € a u riaditeľov RO a PO 
zo 4 tis. € na 5 tis. €. Ďalšou zmenou je rozpočtovanie podnikateľskej činnosti v PO a meste 
a rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov u RO (aj stravovanie). Od 1. 1. 2019 sa upravuje 
hospodárenie PO a to tak, že ich vlastné náklady spravidla budú kryté ich vlastnými tržbami na 50 
%. Upravil sa text pri § o finančnej kontrole a hlavnom kontrolórovi.  
4.       Rôzne – Ing. Dana Mrnková predložila žiadosť na vydanie súhlasu so zriadením 
špeciálnej MŠ Maximiliána Mária Kolbeho od 1.9.2019. Plánovaný počet žiakov je 19 s rôznymi 
stupňami  a druhmi zdrav. postihnutia. Požiadavka na rozpočet mesta bude až od 1.1.2020, kedy bude 
v podielových daniach zohľadnený počet týchto žiakov. 
5. Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
Finančná komisia prijala toto uznesenie: 

FK požaduje od SŠZ – Správy školských zariadení 

- pripraviť komplexnú analýzu financovania materských škôl a návrh konkrétnych opatrení na 
racionalizáciu výdavkov SŠZ a predložiť ju komisii v termíne pred prípravou návrhu rozpočtu 
na roky 2020 až 2022. 

 
FK odporúča poslancom MsZ 

• schváliť Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2019 tak, ako bol predložený na rokovanie, 
• schváliť Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta č. 2/2019. 

 
 
 
 
Zapísala: Ing. Iveta Topoliová, gestor 
 
 
 
 
 
        Ing. Ľubomír Pastiran 
               predseda finančnej komisie 


