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 V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko             
k návrhu záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves (ďalej len „mesta“) za rok 2017. 
 Odborné stanovisko som spracoval na základe návrhu záverečného účtu mesta Spišská Nová 
Ves za rok 2017 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý mi bol predložený vedúcou finančného 
oddelenia na Mestskom úrade Spišská Nová Ves (ďalej len „Mestský úrad“). 
 Návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 04. 04. 2018 na úradnej tabuli mesta. 
 
I.  VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K  NÁVRHU 
 ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 
 
 Návrh záverečného účtu bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva (ďalej len 
„MsZ“) v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka nasledujúcom po roku, za ktorý 
bol predložený návrh záverečného účtu. 
 
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). 
 Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) 
a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. 
p. a ostatné súvisiace právne normy.  

Návrh záverečného účtu bol spracovaný aj v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými 
prostriedkami mesta a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta.  
 
1. 2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta 
 Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta v zákonom 
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. 
 
1. 3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta 
 Mesto k dátumu vypracovania odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
za rok 2017 si zatiaľ nesplnilo povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, dať si overiť účtovnú závierku k 31. 12. 2017 a hospodárenie mesta za rok 2017 
audítorom. 
 
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
 Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona         
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, najmä 
a) údaje o plnení rozpočtu, 
b) bilanciu aktív a pasív, 
c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta, 
e) prehľad o poskytnutých dotáciách, 
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
g) hodnotenie plnenia programov mesta. 



 
 

 Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v  súlade  s Opatrením 
MF SR č. MF-0101752004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, 
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 
 
II. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
 Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona                  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 
hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu.  
 V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto finančne 
usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, k príspevkovým a 
rozpočtovým organizáciám, voči obchodným spoločnostiam mesta a k právnickým osobám, fyzickým 
osobám - podnikateľom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu.  
 Návrh záverečného účtu obsahuje aj informáciu o nákladoch a  výnosoch z podnikateľskej 
činnosti.  
 
A) Údaje o plnení rozpočtu 
 Finančné hospodárenie mesta v roku 2017 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením 
MsZ číslo 255/2016, zo dňa 15. 12. 2016 vrátane viacročného programového rozpočtu na roky 2018 – 
2019.   
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2017 upravovaný rozpočtovými opatreniami na 
základe uznesení MsZ takto: 
- uznesenie MsZ číslo 312/2017, zo dňa 21. 04. 2017, 
- uznesenie MsZ číslo 335/2017, zo dňa 13. 07. 2017, 
- uznesenie MsZ číslo 359/2017, zo dňa 19. 10. 2017, 
- uznesenie MsZ číslo 389/2017, zo dňa 14. 12. 2017, 
        Bežný rozpočet na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový, s plánovaným prebytkom vo výške 
798 730 Eur.  

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový vo výške 1 303 195 EUR.  
Plánovaný schodok kapitálového rozpočtu bolo krytý plánovaným prebytkom rozpočtu 

z finančných operácii, ktorý bol schválený vo výške 504 465 Eur.  
V priebehu roka 2017 bol rozpočet mesta upravený aj rozpočtovými opatreniami – presunmi, 

ktoré schválil primátor mesta v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta               
č. 1/2012. V roku 2017 bolo vykonaných 215 rozpočtových opatrení, ktorých operatívna evidencia bola 
vedená na finančnom oddelení Mestského úradu. 

K 31. 12. 2017 bol upravený rozpočet vo výške 31 117 779 EUR. Bežný rozpočet bol po 
zmenách prebytkový, s prebytkom  vo výške 594 482 Eur, kapitálový rozpočet bol po zmenách 
schodkový, so schodkom vo výške 1 768 735 Eur, saldo finančných operácií predstavovalo výšku 1 174 
253 Eur. 
 Prehľad o návrhu a úpravách rozpočtu v roku 2017 uvádzam v nasledujúcich tabuľkách.  
 

Štruktúra rozpočtu celkom 
Schválený 

rozpočet na rok 
2017 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2017 v € 

Čerpanie  rozpočtu 
v roku  

2017 v € 
Celkom príjmy 
 

29 128 863 
 

31 117 779 
 

31 340 621,88 
 

Celkom výdavky 
 

29 128 863 
 

31 117 779 
 

30 395 014,98 
 

Hospodárenie, + prebytok, - schodok 
 

0 
 

0 
 

945 606,90 
 

 

Štruktúra bežného rozpočtu 
Schválený 

rozpočet na rok 
2017 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2017 v € 

Čerpanie  rozpočtu 
v roku 2017 v € 

 



 
 

Bežné príjmy 
 

27 736 863 
 

28 803 491 
 

28 738 609,13 
 

Bežné výdavky 
 

26 938 133 
 

28 209 009 
 

27 509 172,20 
 

Hospodárenie, + prebytok, - schodok 798 730 594 482 1 229 436,93 

    

Štruktúra kapitálového rozpočtu 
Schválený 

rozpočet na rok 
2017 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2017 v € 

Čerpanie  rozpočtu 
v roku 2017 v € 

 
Kapitálové príjmy 
 

265 000 
 

517 500 
 

702 308,78 
 

Kapitálové výdavky 
 

1 568 195 
 

2 286 235 
 

2 252 977,94 
 

Hospodárenie, + prebytok, - schodok - 1 303 195 - 1 768 735 - 1 550 669,16 

 

Štruktúra rozpočtu finančných operácií 
Schválený 

rozpočet na rok 
2017 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2017 v € 

Čerpanie  rozpočtu 
 v roku 2017 v € 

 
Príjmové finančné operácie 
 

1 127 000 
 

1 796 788 
 

1 899 703,97 
 

Výdavkové finančné operácie 
 

622 535 
 

622 535 
 

632 864,84 
 

Výsledok finančných  operácií 504 465 1 174 253 1 266 839,13 

 
 Rozpočet na rok 2017 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový 
rozpočet v členení na príjmy a výdavky a  finančné operácie. V rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy 
k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, 
k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 
osobám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu.   
 
A.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV 
 Daňové príjmy mesta oproti roku 2016 vzrástli o 813 471 tis. Eur hlavne z dôvodu vyššej 
podielovej dane, ktorá bola mestu poukázaná zo ŠR a  priaznivejšiemu výberu dane z nehnuteľnosti. 
Z celkových daňových príjmov mesta tvorila podielová daň v roku 2017 81 %. Podielová daň, ktorú 
mesto v roku 2017 prijalo v prepočte na jedného obyvateľa  354,24 Eur, čo bolo o 24,24 Eur viac ako 
v roku 2016. 
 Podiel daňových príjmov mesta na celkových príjmoch mesta bez RO a mimorozpočtových 
príjmov tvoril necelých 58 %.   
 Nedaňové príjmy boli plnené na 100,24 % upraveného rozpočtu. Na celkových bežných 
príjmoch mesta sa podieľajú 9,70 %. Väčšiu pozornosť je potrebné venovať príjmom z vlastníctva - 
prenájmov budov a priestorov, kde oproti predchádzajúcim rokom je pokles o 108 270 Eur. 
 Bežné granty a transfery sa na bežných príjmoch mesta podieľali 32,40 % a sú významným 
zdrojom na financovanie bežných výdavkov predovšetkým škôl a sociálnych služieb. Príjmy z grantov 
a transferov sa využili predovšetkým na prenesené kompetencie a účelové prostriedky pre školy             
a transfery na sociálne účely. Upravený rozpočet bol splnený na 98,58 %. Skutočný príjem z bežných 
grantov v roku 2017 bolo oproti roku 2016 vyšší o 283 545,74 Eur.   
 Rozpočtové príjmy rozpočtových organizácií mesta v roku 2017 boli splnené na 100,48 %. 
Dosiahnutá skutočnosť v roku 2017 bola na úrovni roku 2016, na upravenom rozpočte mesta na rok 
2017 sa podieľala 4,8 %.   
 Upravený rozpočet kapitálových príjmov mesta na rok 2017 bol vo výške 517 500 Eur, 
skutočné plnenie bolo vo výške 698 663,78 Eur. Nárast kapitálových príjmov v roku 2017 bol spôsobený 
aj úhradou kapitálových transferov zo ŠR na byty reštituentov a na zateplenie kina Mier. 



 
 

 Príjmové finančné operácie v roku 2017 boli v celkovej výške 1 899 703,97 Eur, z toho 
predstavovali finančné operácie rozpočtových organizácií 95 732,25 Eur. Prevody z účtu rezervného 
fondu boli realizované na základe skutočných výdavkov v objeme 1 764 484,53 Eur. 
 Každoročným stálym príjmom mesta sú daňové príjmy. Ich podstatnú časť tvoria podielové 
dane, ktoré sú považované za vlastný príjem mesta a miestne dane. Daňová sila mesta, ako celkový 
objem daní, ktoré plynú na jedného obyvateľa mesta, predstavovala za rok 2017 výšku 436,82 Eur. Čím 
vyššie je toto číslo, tým vyššia je aj daňová autonómia mesta. Ide totiž o príjmy, ktoré mesto spravuje 
samo a rozhoduje o ich použití. Financuje nimi najmä svoje originálne kompetencie. Jej nárast v roku 
2017 bol do značnej miery závislí od vyššej podielovej dane a od celkového poklesu počtu obyvateľov 
oproti predchádzajúcim rokom. 
 Stabilitu v opakovateľných príjmoch predstavuje finančná sila mesta. Predstavuje súčet 
celkových daňových príjmov a príjmov z bežných transferov mesta a rozpočtových organizácií. Za rok 
2017 finančná sila mesta dosiahla čiastku 680 Eur na obyvateľa.  
 Finančná sebestačnosť mesta za rok 2017 ako podiel vlastných príjmov k celkovým príjmom 
predstavovala výšku 0,67, čiže vlastné príjmy sa podieľali na celkových príjmoch 67 %. Druhá polovica 
príjmov bola závislá od cudzích zdrojov.  
 Daňová sebestačnosť mesta za rok 2017 ako podiel daňových príjmov k bežným príjmom 
predstavovala výšku 0,54, čiže daňové príjmy sa podieľali na celkových bežných príjmoch 54 %. 

Rekapituláciou príjmov za rok 2017 môžem konštatovať, že na celkových príjmoch mesta sa 
bežné výdavky podieľali 92 %, kapitálové výdavky 2 % a finančné operácie 6 %. 

 
A.2. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV 
 Bežné výdavky mesta na rok 2017 boli rozpočtované a upravené vo výške 28 209 009 Eur. 
Skutočné čerpanie výdavkov v roku 2017 bolo vo výške 27 509 172,20 Eur, čo predstavuje plnenie vo 
výške 97,52 % upraveného rozpočtu mesta. Mzdové výdavky za v  RO zvýšili o 396 576,13 Eur, 
v meste o 167 584,30 Eur z dôvodov zvýšenia základnej stupnice taríf zamestnancov pri výkone prác vo 
verejnom záujme. Bežné výdavky v RO – školách boli vyššie o 730 390,12 Eur, predovšetkým z dôvodu 
valorizácie miezd. Skutočné bežné výdavky, v rozpočtovej organizácii Domov dôchodcov, boli v roku 
2017 o 100 049,76 Eur nižšie ako v roku 2016 predovšetkým z dôvodu skončenia opatrovateľskej 
služby v domácnostiach.    

Kapitálové výdavky mesta na rok 2017 boli rozpočtované a upravené na celkovú výšku              
2 286 235 Eur. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2017 dosiahlo výšku 2 252 977,94 Eur, 
z toho rozpočtové organizácie mesta čerpali 291 613,87 Eur.  

Z kapitálových výdavkov mesto investovalo do realizácie miestnych komunikácií, cyklotrás, 
rekonštrukcie a modernizácie tepelného hospodárstva, rozšírenie cintorína, nákup pozemkov, 
rekonštrukcie kina Mier. Zdrojom financovania kapitálových výdavkov mesta bol rezervný fond, vlastné 
príjmy mesta, predaj majetku, environmentálny fond, prostriedky zo ŠR a iné granty. 

Príspevkovým organizáciám bol poskytnutý kapitálový príspevok na zhodnotenie majetku 
mesta.  

Rozpočtové organizácie použili kapitálové výdavky zriaďovateľa predovšetkým na rekonštrukciu 
kotolne, na zateplenie budov, výmenu okien, vybavenie školských jedální. Zdrojom financovania 
kapitálových výdavkov v rozpočtových organizáciách boli vlastné príjmy škôl, sponzorské príspevky 
a príspevok zriaďovateľa.   

Výdavkové finančné operácie v roku 2017 pozostávali z platieb za úvery, pôžičky a návratné 
finančné výpomoci, z amortizácie istiny úverov, ktoré boli použité v minulosti. V roku 2017 mesto hradilo 
výdavky na splátky istín úverov v sume 622 424,84 Eur.  

Rekapituláciou výdavkov za rok 2017 môžem konštatovať, že na celkových výdavkoch mesta 
sa bežné výdavky podieľali 91 %, kapitálové výdavky 7 % a finančné operácie 2 %. 

 
 



 
 

A.3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 
 Výsledkom hospodárenia podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a  b) zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy je výsledok dosiahnutý odpočítaním bežných a kapitálových výdavkov 
od bežných a kapitálových príjmov v roku 2017.  
 Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2017 je schodok vo výške 
321 232,23 Eur. Odpočítaním nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, nevyčerpanej dotácie, nepoužitých 
finančných prostriedkov, finančných prostriedkov zbierky za rok 2017 a pripočítaním výsledku 
finančných operácii je výsledok hospodárenie 879 973,64 Eur.    
 Výsledkom hospodárenia, ako rozdielu medzi príjmami celkom a výdavkami celkom, vrátane 
finančných operácii, je prebytok vo výške 945 606,90 Eur. Odpočítaním nevyčerpaných prostriedkov zo 
ŠR, cudzích nevyčerpaných prostriedkov na účte, zbierky za rok 2017, zábezpek a FO rozpočtových 
organizácií je výsledok hospodárenia 879 973,64 Eur. 
 Výsledkom hospodárenia podľa ustanovenia § 16 ods. 6  Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, je výsledok vypočítaný zo zostatku finančných prostriedkov na 
bankových účtoch mesta, po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo 
ŠR a cudzích prostriedkov na účtoch. Rozpočtové organizácie mali ku koncu roku 2017 na výdavkových 
a príjmových bankových účtoch nulové zostatky. Výsledok hospodárenia za rok 2017 zistený týmto 
spôsobom bol takisto vo výške 879 973,64 Eur.  
 Na účet rezervného fondu bude prevedená čiastka 879 973,64 Eur, ktorá po schválení 
mestským zastupiteľstvom môže byť použitá najmä na financovanie kapitálových výdavkov mesta. 
 
A.4. HOSPODÁRENIE FONDOV 
 V roku 2017 malo mesto vytvorené tie isté peňažné fondy ako v roku 2016 - rezervný fond, fond 
opráv a fond združených prostriedkov.  
 Finančné prostriedky rezervného fondu boli v roku 2017 použité v zmysle schváleného rozpočtu      
na kapitálové výdavky a splátky istín úveru. Nedočerpaná čiastka 4 515,47 Eur je súčasťou zostatku 
fondu. Konečný stav finančných prostriedkov rezervného fondu k 31. 12. 2017 je 803 551,08 Eur.  
 Časť naakumulovaných finančných prostriedkov z účtu fondu opráv bolo v roku 2017 použitých 
na nevyhnutné opravy v bytovom dome Medza č. 6, zostatok k 31. 12. 2017 je vo výške 36 290,27 Eur.  
 Na účte združených prostriedkov sú evidované minimálne finančné prostriedky určené na IBV 
Červený jarok.  
   
B) BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2017 
 Aktíva v roku 2017 sa oproti roku 2016 znížili o 384 625,86 Eur. Na účte 031 Pozemky je 
vykázaný prírastok 345 171,01 Eur. Prírastok na účte umelecké diela tvoril nákup vstupného pylónu. 
Prírastky na účte stavieb tvorilo zaradenie rekonštrukcie domova dôchodcov, zaradenie rekonštrukcie 
kina na sídl. Mier, technická vybavenosť areálu VillaNova, parkovísk, detských ihrísk a workoutového 
ihriska. Vybudoval a zrekonštruoval sa vstup do cintorína v Novovekej Hute. Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku predstavoval v roku 2017 prírastok vo výške 3 084 316,32 Eur, úbytok vo výške 
2 423 325,37 Eur. 
 Pasíva v roku 2017 boli oproti roku 2016 nižšie o 385 tis. Vlastné imanie sa v roku 2017 zvýšilo 
o 121 tis. Eur hlavne vplyvom dobrého výsledku hospodárenia roku 2016. Záväzky sa v roku 2017 
zvýšili a to hlavne z dôvodu zaúčtovania záväzku z rekonštrukcie miestnych komunikácií. Mesto v roku 
2017 nečerpalo žiadne bankové úvery na financovanie investičných akcií. 
    
B.1 Stav pohľadávok k 31. 12. 2017 
    V roku 2017 bol pokles pohľadávok celkom o 79 046,76 Eur, z toho pohľadávky z nedaňových 
príjmov boli nižšie o 70 881,12 Eur, pohľadávky z daňových príjmov vyššie o 21 397,29 Eur, oproti 
predchádzajúcemu roku.  



 
 

 Pri pohľadávkach z nedaňových príjmov sa zvýšili pohľadávky za komunálny odpad 
o 40 274,77 Eur, na druhej strany poklesli pohľadávky za nájomné byty o 62 768,31 Eur. Pri 
pohľadávkach z daňových príjmov sa zvýšili pohľadávky na dani z nehnuteľnosti o 23 566,45 Eur. 
Z iných krátkodobých pohľadávok sa znížili pohľadávky za byty a nebytové priestory o 21 573,66 Eur.  
 Daňové nedoplatky na miestnych daniach a miestnych poplatkoch vymáha oddelenie správy daní 
a poplatkov. Mesto vykonáva inštitút osobitného príjemcu sociálnych dávok osôb, u ktorých eviduje 
nedoplatky na nájomnom a na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto aj 
v roku 2017 vymáhalo daňovou exekúciou nedoplatky na daniach za psa, na daniach z nehnuteľností, 
na daniach za užívanie verejného priestranstva a na miestnom poplatku za komunálne odpady 
u fyzických osôb a právnických osôb. 
 
B.2 Stav záväzkov k 31. 12. 2017 
 Stav záväzkov mesta k 31. 12. 2017 sa oproti roku 2016 zvýšil o 1 250 771,09 Eur. Krátkodobé 
aj dlhodobé záväzky vo veľkej miere ovplyvnila realizácia rekonštrukcie MK, ktorá začala v roku 2017 
a ukončená by mala byť k 31. 12. 2018. V roku 2018 prevzalo mesto časť dokončeného diela, zvyšná 
časť bude ukončená v roku 2018.  
 
C) PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2017 
 Mesto počas celého roku 2016 dôsledne sledovalo stav a vývoj dlhu. V zmysle § 17 ods. 6 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy suma dlhu mesta (bez dlhu ŠFRB) dosiahla 
12,62 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka a suma ročných splátok návratných 
zdrojov financovania bola k 31. 12. 2017 na úrovni 3,49 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho roka.  
 Zákonnú hranicu 60 % pri sume dlhu a  25 % pri sume ročných splátok návratných zdrojov 
financovania mesto v roku 2017 dodržalo.  
 Dlh mesta podľa finančného výkazu Fin 5-04 o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách 
a finančnom prenájme subjektu verejnej správy je vo výške 3 704 727,71 Eur vrátane dlhu voči ŠFRB,   
nezaplatených úrokov za december 2017 a dlhodobého záväzku z rekonštrukcie miestnych 
komunikácií.   

Dlh mesta na 1 obyvateľa k 31. 12. 2017 predstavoval 102,58 Eur, čo je nárast oproti roku 2016 
16,57 Eur. Úrokové sadzby na úveroch sa pohybujú od 1,15 % do 2,95 % p. a. okrem ŠFRB, ktorého 
úrok je  nemenný vo výške 4,4 %.  
 Mesto Spišská Nová Ves v roku 2017 pri používaní návratných zdrojov financovania 
dodržiavalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
D) ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 
 Príspevkové organizácie mesta v roku 2017 hospodárili v súlade so schváleným rozpočtom 
nákladov, výnosov a výsledkom hospodárenia. Tri príspevkové organizácie mesta plnili v roku 2017 
úlohy predovšetkým v oblasti kultúry, športu a poučného oddychu (ZOO). Po uplynutí rozpočtového 
roka v zmysle § 24 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vykonali príspevkové 
organizácie zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta.  
 Príspevkové organizácie mesta si v roku 2017 plnili úlohy stanovené zriaďovateľom vyplývajúce 
z ich zriaďovacej listiny a dodržali zákonnú podmienku podielu výrobných nákladov a tržieb v zmysle     
§ 21 ods. (2) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 V nasledujúcej tabuľke uvádzam výsledok hospodárenia jednotlivých príspevkových organizácií 
mesta za rok 2017. 
 
 



 
 

Výsledok hospodárenia Náklady Výnosy + Zisk, - Strata 

Mestské kultúrne centrum 595 148,31                      596 661,36  1 513,05 

Zoologická záhrada 345 482,81 356 569,34 11 086,53 

Správa telovýchovných zariadení 2 315 974,72 2 337 334,73 21 360,01 

 
 V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy dosiahnutý výsledok hospodárenia 
vo forme zisku bol navrhnutý do rezervného fondu príslušnej príspevkovej organizácie.  
  
E) PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH V ROKU 2017 
 V zmysle § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto v roku 2017 
neposkytlo svojim obchodným spoločnostiam žiadne dotácie.  
 Právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 
mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, boli v roku 2017 na základe VZN č. 6/2013 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves, poskytnuté finančné prostriedky v celkovej 
výške 334 740 Eur na podporu všeobecne prospešných služieb. 
 Najväčšia finančná čiastka bola poskytnutá športovým klubom mesta združeným v Rade 
športových klubov 311 990,00 Eur, ďalším organizáciám, združeniam, nadáciám boli poskytnuté dotácie 
v celkovej výške 22 750,00 Eur.  
 Podrobný prehľad poskytnutých dotácií v roku 2017 s účelom poskytnutia a výškou dotácie je 
uvedený na internetovej stránke mesta:  
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/predkladane_m
aterialy/2017/13_7_2017/9__prehlad_dotacii.pdf 

 F) INFORMÁCIA O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH K 31. 12. 2017 
 Mesto Spišská Nová Ves v roku 2017 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.  
 Náklady za rok 2017 boli vo výške 21 946 067,86 Eur, čo je o 1 801 147,37 Eur viac ako v roku 
2016. Vyššie boli náklady na opravy a udržiavanie, spotrebu materiálu, mzdové náklady, zákonné 
sociálne náklady, zvýšili sa transfery pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta.  
 Výnosy za rok 2017 boli vo výške 22 074 787,49 Eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac 
o 1 107 763,75 Eur. Zvýšili sa daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov vplyvom vyššej podielovej 
dane a miestnych daní, zvýšili sa výnosy z poplatkov. 
 Výsledok hospodárenia za rok 2017, ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, bol zisk vo výške 
128 719,63 Eur. 
 
G) HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA ZA ROK 2017 
 Mesto pripravuje programový rozpočet od roku 2009. K 30. 06. 3017 mesto vypracovalo 
monitorovaciu správu a k 31. 12. 2017 ročnú hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta, ktorá je 
súčasťou  záverečného  účtu mesta.  
 Hodnotiaca správa bola zameraná na otázky relevantnosti, užitočnosti, stability, efektívnosti, 
hospodárnosti a účinnosti jednotlivých programov. Jej cieľom bolo transparentne zhodnotiť rozpočet za 
rok 2017, poukázať na účel vynakladania verejných zdrojov a na meranie ich efektívnosti.  

Upravený rozpočet výdavkov mesta podľa jednotlivých programov v roku 2017 bol vo výške 
31 117 779 Eur, skutočné čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov v roku 2017 bolo vo výške 
31 171 011 Eur, čo predstavovalo takmer 100 % plnenie. Stručný prehľad o zámeroch a plnení cieľov 
programového rozpočtu v roku 2017 uvádzam v nasledujúcej časti. 
  
PROGRAM 1: Manažment výkonu samosprávy 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 

1. Manažment výkonu samosprávy mesta – bežné výdavky 31 330 25 389 81,04 



 
 

 Zámerom programu 1. Manažment výkonu samosprávy v roku 2017 bola transparentná a 
efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním 
kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste.  

Sledovalo sa ním efektívne vynakladanie finančných prostriedkov pri riadenie všetkých 
procesov samosprávy, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s 
občanmi, pracovné rokovania primátora, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu 
primátora, účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach, výdavky na 
vypracovanie auditu a ratingu mesta. Nenaplnenie rozpočtu bolo spôsobené ukončením zmluvy 
s ratingovou agentúrou. Ide o finančne najmenej náročný program.  

 
PROGRAM 2: Komunikujúce mesto 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 

2. Komunikujúce mesto - spolu 362 605 360 892 99,53 

 
                                  - bežný rozpočet                               353 105 351 442 

 

 
                                  - kapitálový rozpočet 9 500 9 450 

  Zámerom programu 2. Komunikujúce mesto v roku 2017 bolo vytváranie vzťahov a vzájomnej 
komunikácie medzi mestom a verejnosťou prostredníctvom kvalitných informácií o dianí v meste.  

Podstatou programu bola kvalitná a včasná informovanosť občanov mesta o dianí v meste 
/vydávanie kultúrno-spoločenského mesačníka, fungovanie televízie Reduta, udržiavanie webovej 
stránky mesta a FB profilu mesta/, ako aj propagácia mesta a prezentácia mesta /TIC, kostolná veža 
mesta, medzinárodná spolupráca a pod./ a prezentácia mesta /lexikóny, časopisy, web stránky, 
reklama, katalógy, bedekery, výstavy, veľtrhy a pod./ čomu sú úmerné aj vynaložené finančné výdavky. 
Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup licencii a softvéru pre programové vybavenie samosprávy.  

 
PROGRAM 3: Podporné interné služby 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 

3. Podporné interné služby - spolu 3 956 721 3 812 957 96,37 

 
                                        - bežné výdavky 2 971 186 2 824 711 

 

 
                                        - kapitálové výdavky 363 000 355 382 

 

 
                                        - finančné operácie 622 535 632 864 

  Zámerom programu 3. Podporné interné služby v roku 2017 bolo poskytovať kvalitný servis pre 
výkon samosprávnych funkcií. Program predstavoval súbor prevádzky mestského úradu a budov           
v správe mesta, ako aj servisných služieb výpočtovej techniky. K programu patria aj finančné výdavky 
na majetkovoprávne usporiadanie a nákup nehnuteľností, poistenie majetku, finančné služby a finančné 
operácie. Patrí medzi finančne náročné programy. 55% finančných výdavkov programu bolo čerpaných 
na fungovanie prevádzky Mestského úradu, chráneného pracoviska, chatu Mlynky a prevádzku budov 
detašovaných pracovísk vysokých škôl. 23 % finančných výdavkov programu tvorili výdavky na finančné 
operácie /úroky z úverov, splácanie istiny, bankové poplatky, vrátenie nevyčerpaných dotácií/. Výdavky 
na majetkovo-právne vzťahy k nehnuteľnostiam tvorili 15 % programu, zvyšok predstavovali boli 
finančné prostriedky čerpané na informačné a komunikačné technológie. Kapitálové výdavky boli 
čerpané na nákup pozemkov, informatiky a na rekonštrukciu a modernizáciu strojov, prístrojov 
a zariadení. 
  
PROGRAM 4: Klientske služby 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 

4. Klientske služby - spolu 473 728 437 883 92,43 



 
 

 
                           - bežné výdavky 423 728 387 982 

 

 
                           - kapitálový rozpočet 50 000 49 901 

  Zámerom programu 4. Klientske služby v roku 2017 bolo skvalitnenie služieb občanom a 
návštevníkom mesta. Patril medzi menej náročné finančné programy. Podstatou programu bolo 
skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta. Mesto zabezpečovalo výkon štátneho stavebného 
úradu, výkon na úseku matrík a evidencie obyvateľstva. V rámci originálnych kompetencií mesto 
pripravovalo a realizovalo občianske obrady, prijatia v obradnej sieni a spoločenské podujatia na území 
mesta. Takmer 42% výdavkov bolo vyčerpaných na poskytovanie komunálnych služieb v meste                
/prevádzka parkovísk, trhoviska, mestských cintorínov, toaliet/. Kapitálové výdavky boli čerpané na 
rozšírenie cintorína.  
 
PROGRAM 5: Manažment rozvoja mesta 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 

5. Manažment rozvoja mesta - spolu 840 837 796 163 94,69 

 
                                            - bežný rozpočet 403 642 382 612 

 

 
                                            - kapitálový rozpočet 437 195 413 551 

  Zámerom programu 5. Manažment rozvoja mesta v roku 2017 bolo zefektívniť plánovanie 
rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené 
plánovacie/programovacie obdobie v súlade so schváleným Rozvojovým plánom mesta na roky 2011 - 
2020 a Územným plánom mesta Spišská Nová Ves, zlepšenie spravovania rozvoja mesta a 
rozvojových procesov mesta zohľadňujúcich špecifiká a priority rozvoja mesta a vysoká minimálne 70 % 
úspešnosť pri schvaľovaní a realizácii rozvojových zámerov a projektov mesta. 
 Skutočné čerpanie finančných prostriedkov tohto programu v roku 2017 bolo oproti čerpaniu 
v roku 2016 vyššie. Výdavky boli v roku 2017 využité na územno-plánovacie podklady, úvodné štúdie, 
urbanistické štúdie, ktoré tvoria rozhodujúci úvodný podklad na následné spracovanie podrobnejších 
stavebno-investičných projektov. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup projektovej dokumentácie 
a realizačné projekty. 
 
PROGRAM 6: Životné prostredie mesta 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 

6. Životné prostredie mesta - spolu 2 685 591 2 616 865 97,44 

 
                                         - bežný rozpočet 2 506 491 2 441 321 

 

 
                                         - kapitálový rozpočet 179 100 175 543 

  Zámerom programu 6. Životné prostredie v roku 2017 bolo zlepšenie stavu životného 
prostredia. Takmer štvrtina výdavkov programu bola vyčerpaná v rámci podprogramu starostlivosť o 
verejné priestranstvá a verejnú zeleň. 45% výdavkov programu bolo čerpaných na činnosť mesta v 
oblasti odpadového hospodárstva /separovaný zber odpadov, zber, odvoz a zneškodnenia 
komunálneho odpadu, zber, zneškodňovania likvidácia divokých skládok a zhodnocovanie odpadov/. 
Tretinu výdavkov programu predstavovali výdavky na energetiku – verejné osvetlenie, technické 
zhodnotenie rozvodov kotolní, odstránenie poruchovosti rozvodov vybraných plynových kotolní v meste, 
asymetrické osvetlenie priechodov pre chodcov na železničnom priecestí a na autobusových 
zastávkach v meste. Kapitálové výdavky boli čerpané na výstavbu detských ihrísk, rekonštrukciu 
a modernizáciu tepelného hospodárstva, verejné osvetlenie. 
 
PROGRAM 7: Bývanie a nebytové priestory 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 



 
 

7. Bývanie a nebytové priestory - spolu 1 311 402 1 126 862 85,93 

 
                                               - bežný rozpočet 1 306 402 1 121 890 

 

 
                                               - kapitálový rozpočet 5 000 4 972 

 Zámerom programu 7. Bývanie a nebytové priestory v roku 2017 bolo zlepšenie dostupnosti a 
skvalitnenia bývania podľa potrieb občanov mesta a zlepšenie využitia nebytového majetku mesta. Na 
neplnení rozpočtu výdavkov programu sa vo veľkej miere podieľalo neplnenie rozpočtu výdavkov 
podprogramu č.7.4. Nebytové priestory a neprenajatý majetok /údržba budov, opravy, výmena a 
doplnenie interiérových zariadení, úhrada poplatkov, záloh za služby dodávaných v súvislosti s 
užívaním priestorov/. Neplnenie súvisí s nerovnomerným čerpaním rozpočtovaných finančných 
prostriedkov na pravidelnú údržbu bytov, bytových a nebytových priestorov. Kapitálové výdavky boli 
čerpané na financovanie klimatizácie v multifunkčnom baníckom centre.  
 
PROGRAM 8: Doprava a miestne komunikácie 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 

8. Doprava a miestne komunikácie - spolu 1 656 260 1 598 852 96,53 

 
                                                    - bežný rozpočet 1 129 260 1 131 497 

 

 
                                                    - kapitálový rozpočet 527 000 467 355 

  Zámerom programu 8. Doprava a miestne komunikácie v roku 2017 bolo zlepšenie technického 
stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území 
mesta. 56,6 % rozpočtových výdavkov bolo rozpočtovaných na podprogram Miestne komunikácie,       
43,4 % na mestskú verejnú dopravu. Patrí medzi finančne náročnejšie programy. Kapitálové výdavky 
boli čerpané na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácii.  
 
PROGRAM 9: Sociálna starostlivosť 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 

9. Sociálna starostlivosť 2 760 993 2 606 636 94,41 

 Zámerom programu 9. Sociálna starostlivosť v roku 2017 bolo zabezpečiť dostupné a kvalitné 
sociálne služby a sociálnu pomoc pre všetkých občanov mesta, ktorí to potrebujú. Podstatnú časť 
výdavkov programu /84%/ predstavujú výdavky na sociálnu starostlivosť o občanov, zvyšok výdavky na 
sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, sociálnu inklúziu a finančnú podporu na humanitárne, 
charitatívne a sociálne aktivity v našom meste. 
 
PROGRAM 10: Školstvo 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 

10. Školstvo - spolu 14 033 007 14 819 537 105,60 

 
               - bežný rozpočet  14 001 007 14 787 777 

 

 
               - kapitálový rozpočet  32 000 31 760 

 Zámerom programu 10. Školstvo v roku 2017 bolo zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces 
vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a 
uplatnenie sa na trhu práce. 

Aj v roku 2017 mal tento program najvyšší rozpočet výdavkov. Rozpočet zahŕňal mzdové a 
prevádzkové náklady v 7 ZŠ, 7 ŠJ pri ZŠ, 7 ŠKD, 14 MŠ, 13 ŠJ pri MŠ, 2 detských jaslí, SŠZ, ZUŠ, 
CVČ, neštátnych cirkevných a súkromných školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, školského úradu a oddelenia školstva, projekty realizované z prostriedkov EÚ. Prekročenie 
rozpočtu výdavkov roku 2017 bolo spôsobené mimorozpočtovými výdavkami. Kapitálové výdavky boli 
čerpané na reguláciu systému ÚK v ZŠ Lipová ul. Spišská Nová Ves.  



 
 

PROGRAM 11: Kultúra 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 

11. Kultúra - spolu 622 673 615 696 98,88 

 
- bežný rozpočet 577 673 570 696 

 

 
- kapitálový rozpočet 45 000 45 000 

  Zámerom programu 11. Kultúra v roku 2017 bolo vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj 
kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s 
pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít. 50% rozpočtových 
výdavkov bolo čerpaných na činnosť Mestského kultúrneho centra a kina Mier, 21% na prevádzkovanie 
Zoologickej záhrady, zvyšok na podujatia pre verejnosť. Kapitálový výdavky boli využité na 
rekonštrukciu havarijného stavu vnútornej a vonkajšej kanalizácie v divadelnej časti objektu Reduta       
s napojením sociálnych zariadení. 
 
PROGRAM 12: Šport 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 

12. Šport - spolu 1 625 038 1 619 869 99,68 

 
- bežný rozpočet 1 215 038 1 211 420 

 

 
- kapitálový rozpočet 410 000 408 449 

  Zámerom programu 12. Šport v roku 2017 bolo naďalej skvalitnenie športovej infraštruktúry vo 
vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich 
k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti 
výkonnostného športu, najmä pre rozvoj mládežníckeho športu. 98 % všetkých rozpočtovaných 
finančných výdavkov bolo poskytnutých Mestskej infraštruktúre športu – STEZ. Výdavky súviseli s 
prevádzkou športových zariadení mesta a to Športová hala, Zimný štadión, Športový komplex (Krytá 
plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia), Kolkáreň, Futbalový a Atletický štadión, Tenisové 
kurty a tenisová hala. Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu zimného 
štadióna, nákup zariadení a na rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení na futbalovom štadióne.  
 
PROGRAM 13: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta 

Program Názov programu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Plnenie v % 

13. Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta 757 594 733 410 96,81 
 Zámerom programu 13. Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta v roku 2017 bolo aj naďalej 
vytváranie podmienok pre bezpečné mesto. Rozpočet zahŕňal výdavky mesta na činnosť mestskej 
polície, stanice pre odchyt túlavých zvierat a výdavky na požiarnu a civilnú ochranu v Spišskej Novej Vsi 
a Novoveskej Hute. Takmer 98% rozpočtovaných výdavkov bolo použitých v rámci podprogramu 
Verejný poriadok a bezpečnosť v meste.  

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2017 
má 272 strán, 13 hodnotených programov rozpočtu, v rámci nich 45 podprogramov, 118 prvkov a  
projektov.   

Prehľad o celkovom plnení rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých programov v roku 2017 
uvádzam v nasledujúcej tabuľke. 

 



 
 

Názov programu Program číslo Skutočné plnenie 2017 Rozpočet 2017  %

Manažment výkonu samosprávy mesta 1 25 389,00 31 330,00 81,04%

Komunikujúce mesto 2 360 892,00 362 605,00 99,53%

Podporné interné služby 3 3 812 957,00 3 956 721,00 96,37%

Klientske služby 4 437 883,00 473 728,00 92,43%

Manažment rozvoja mesta 5 796 163,00 840 837,00 94,69%

Životné prostredie mesta 6 2 616 865,00 2 685 591,00 97,44%

Bývanie a nebytové priestory 7 1 126 862,00 1 311 402,00 85,93%

Doprava 8 1 598 852,00 1 656 260,00 96,53%

Sociálna starostlivosť 9 2 606 636,00 2 760 993,00 94,41%

Školstvo 10 14 819 537,00 14 033 007,00 105,60%

Kultúra 11 615 696,00 622 673,00 98,88%

Šport 12 1 619 869,00 1 625 038,00 99,68%

Bezpečnosť občanov a návštev. mesta 13 733 410,00 757 594,00 96,81%

S P O L U : 31 171 011,00 31 117 779,00 100,17%  
 

 Z tabuľkového aj grafického vyjadrenia vyplýva, že k finančnej najviac náročným programom 
v roku 2017 patrili programy program č. 3 – Podporné interné služby, program č. 6 – Životné prostredie 
mesta a program č. 10 – Školstvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III.  ZÁVER 
  
 
 Návrh záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 bol spracovaný v súlade 
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. 
 Návrh záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený 
spôsobom v meste obvyklým. 
 Účtovná závierka k 31.12.2017 a rozpočtové hospodárenie mesta bude v súlade s § 9, ods. 5 
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
overená audítorom. 
 Účtovná závierka za rok 2017 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. 
n. p. Účtovná závierka za rok 2017 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú 
situáciu mesta  k 31. 12. 2017 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom               
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.   
 V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam MsZ 
v Spišskej Novej Vsi uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 
2017 výrokom 
 
 
 
 

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 09. 04. 2018         Ing. Peter Biskup 
                     hlavný kontrolór mesta 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


