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1. Úvod 
Mesto Spišská Nová Ves sa rozprestiera v Mesto Spišská Nová Ves sa rozprestiera v Hornádskej 

kotline, pričom zo severu je obklopené výbežkami Levočských vrchov, z juhu Spišsko-gemerským 

Rudohorím. Na rozlohe 66,67 km2 žije v súčasnosti približne 37 100 obyvateľov prevažne sloven-

skej národnosti. Mesto je zároveň sídlom okresu Spišská Nová Ves. Nadmorská výška mesta 

Spišská Nová Ves je 452m.n.m. Cez mesto preteká rieka Hornád. Z hľadiska cestnej dostupnosti 

sa mesto Spišská Nová Ves leží na križovatke dvoch významných ciest druhej triedy, ktoré sme-

rujú všetku dopravu priamo do jeho centra. Nachádza sa 10 km od cesty 1. triedy E50, smer Žili-

na – Poprad – Levoča – Prešov. Vzdialenosť napojenia mesta Spišská Nová Ves na diaľnicu D1 

je v smere na Poprad po ceste č. 536 za Spišským Štvrtkom 15 km od mesta. Mesto sa nachá-

dza na železničnom Koridore číslo Va z Bratislavy cez Žilinu – Košice – Čiernu nad Tisou do Čo-

pu. Letecké spojenia zabezpečuje blízko nachádzajúce sa medzinárodné letisko Poprad Tatry (25 

km) a Košice (75 km). V samotnom meste  Spišská Nová Ves sa nachádza len športové letisko, 

ktoré je využívané miestnym aeroklubom s možnosťou pristávania súkromných lietadiel a helikop-

tér. Na rozlohe 66,67 km2 k 31. 12. 2012 žilo 36 760 obyvateľov, prevažne slovenskej národnosti.  

Mesto Spišská Nová Ves je okresným mestom a svojim nielen hospodárskym, výrobným, ale aj 

kultúrnym, športovým, vzdelávacím a administratívnym zázemím nesporne strediskovým územím 

širšieho aglomeračného zoskupenia.  

 

Demografia : 
 

Tab. 1 Základné demografické charakteristiky mesta 

 
Zdroj: MsÚ SNV, 2012 

Rok 2012 Počet obyvateľov 

Prisťahovanie 414 

Odsťahovanie 642 

Úmrtia 312 

Narodenia 368 

Sobáše 287 

Rozvody 82 

Počet obyvateľov 
k  31. 12. 2012 

36 760 

  muži: 17 939 

  Ženy: 18 830 

Zhrnutie 
Demografická situácia v meste sa za sledované obdobie 
vyznačuje nasledujúcimi charakteristikami:  

 Počet obyvateľov mesta klesá, čo je spôsobené ne-
priaznivým saldom migrácie, vyšším ako prirodzený 
prírastok obyvateľstva.  

 Prirodzený prírastok obyvateľstva bol za rok 2012 
kladný. 

  Priemerný vek obyvateľov mesta dosiahol 37 rokov 
čo je doterajšie maximum. Za poslednych sledova-
ných 10 rokov sa zvýšil o 3 roky. 
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2. Symboly mesta  
Podľa Zákona SNR zo 6. septembra 1990 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 22 ods. 2 v zne-

ní neskorších zmien a doplnkov mestá používajú spolu s názvom označenie „mesto" pri výkone 

samosprávy: 

  mestskú pečať 

  mestský erb 

  mestské insígnie  

  mestskú zástavu 

Mesto Spišská Nová Ves od roku 2010 používa aj logo mesta a znelku. 

Erb mesta 

Erb je základný symbol mesta, od ktorého sa odvodzujú ďalšie mestské symboly, predovšetkým 

pečať mesta a vlajka mesta.  

Erb je heraldický znak, ktorý symbolizuje určitú významnú črtu mesta. Mestský erb vyrytý v peča-

tidle overoval mestskú listinu, erbová pečať dodávala dokumentu silu a záväznosť. Mestský erb 

vytesaný na budove oznamoval, že ide o objekt patriaci mestu - radnica, zvonica, veža a ďalšie.  

Odkedy presne mesto Spišská Nová Ves používalo vo svojej pečati symbol troch ruží a baníc-

kych kladiviek nie je datované. Prvá datovaná pečať s týmito znakmi je z roku 1663.  

Tento symbol, neskôr v podobe erbu, mesto Spišská Nová Ves používa až po dnešné dni.   

Korunovaná Panna Mária s gloriolou je patrónka farského kostola a patrónkou mesta. Ruže, zele-

né trojvŕšie a kladivká symbolizujú poľnohospodársko-banícky ráz mesta. Súčasný erb teda reš-

pektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby.  

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa svojim historickým rozhodnutím vrátilo k používa-

niu heraldicky správneho erbu mesta Spišská Nová Ves, keď na svojom zasadnutí 30. 10. 1991 

schválilo uznesením MsZ č. 59-30-10/91 súčasne platnú podobu erbu mesta, ktorý podľa predlo-

hy PhDr. Jozefa Kuruca výtvarne spracoval Jan Rostislav Stehlík.  

Uvedenú podobu erbu odsúhlasila aj Heraldická komisia MV SR svojím písomným stanoviskom 

zo dňa 1. 11. 1991.  

V súčasnosti mesto Spišská Nová Ves používa erb dvojakým spôsobom: ako takzvaný veľký erb, 

t. j. s nosičom štítu (s Pannou Máriou) alebo druhým spôsobom - ako tzv. malý erb - samotný štít. 

Erb mesta Spišská Nová Ves tvorí:  

V modrom štíte zo stredu vrchu zeleného trojvršia vyrastajú tri zlaté, červenostredé a zelenokališ-

né ruže na zelených listnatých stopkách, na bočných vŕškoch sú strieborné banícke kladivká - 

rozpájacie a bicie.  

Väčší erb mesta s nosičom štítu:  

V modrom štíte zo stredu vrchu zeleného trojvršia vyrastajú tri zlaté, červenostredé a zelenokališ-

né ruže na zelených listnatých stopkách, na bočných vŕškoch strieborné banícke kladivká - rozpá-
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jacie a bicie. Za štítom stojí vľavohľadiaca zlatonimbá, zlatovlasá Pana Mária v červenom rúchu a 

modrom plášti, so zlatým žezlom v ľavici.  

Erb, opísaný a vyobrazený v heraldickej listine, vydanej Heraldickou komisiou pôsobiacou pri MV 

SR 30. 5. 2000, môže mesto Spišská Nová Ves používať či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej 

podobe, najmä vo svojej mestskej pečati a tiež rešpektujúc staré heraldické zvyklosti na označe-

nie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých vhodných príležitostiach. V 

erbovej listine sa nachádza i ustanovenie týkajúce sa neoprávneného používania erbu mesta 

Spišská Nová Ves: "Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je opísaný, 

má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu."  

Kým sa heraldicky správny erb dostal do uvedenej výtvarnej podoby, prešiel niektorými zmenami 

a určitým vývojom.  

Erb poznáme už z jednej pečate zo začiatku 15. storočia. Uvedené zásady platné v heraldickej 

tvorbe sú základnými črtami erbového práva, ktoré síce nebolo kodifikované, ale vžité, pritom sa 

však dôsledne dodržiavalo. Erbové právo sa stalo kritériom pri posudzovaní prameňov heraldickej 

povahy a jeho poznanie dopomohlo k definitívnemu uzavretiu problematiky vzniku erbov v tom 

zmysle, že erb je produktom stredoveku. Zásady erbového práva sa v heraldickej tvorbe dôsled-

ne rešpektujú až do konca 15. storočia.  

Obdarovania mesta erbom koná panovník osobitnou listinou - armalesom - erbovou listinou. Ta-

kúto armálnu listinu mala aj Spišská Nová Ves. Podľa Jozefa Kuruca bola vydaná pravdepodobne 

za vlády Ľudovíta I. (1342 - 1382). Pôvodná listina zhorela pri plienení mesta husitmi, o čom sa 

dozvedáme z listiny kráľa Žigmunda, ktorá bola vyhotovená 6. 12. 1435.Od konca 16. storočia na 

pečatidle slobodného a kráľovského banského mesta Iglo(v) sa stretávame aj s motívom ruží vo 

váze. Podľa Jozefa Kuruca sa tak udialo preto, aby sa pôvodný erb Spišskej Novej Vsi obsahom 

úplne totožný a formou príbuzný erbu Rožňavy odlíšil. Ujíma sa však až koncom 18. storočia. Ta-

kýto erb sa nachádza napr. aj na "novej" radnici mesta (1777 - 1779). Nosičom tohto erbu je Pan-

na Mária, patrónka mesta so žezlom v ľavej ruke. Po bokoch štítu zdobí erb olivový veniec. Erb 

má na štíte vázu s troma ružami, ktorú doprevádzajú dve banícke kladivá postavené na pažiti. 

Madzi nástrojmi a okrajmi štítu z pažite vyrastá po jednom kvete. Tento erb mesto dôsledne pou-

žívalo od 18. storočia na všetkých mladších pečatidlách a pečiatkách až do roku 1945.  

Pečať mesta 

Pečať bola symbolom výkonu verejnej správy a súdnictva. Mesto ju používalo na overovanie výz-

namných právnych aktov, dohôd a listín. Malé pečate slúžili aj na uzatváranie korešpondencie. 

Na pečatidle mesta od konca 16. storočia je kruhopis Siggillum liberae regiaegv montanae civita-

tis Iglo - Pečať slobodného a kráľovského banského mesta Iglo(v). Na ňom sa prvýkrát objavujú 

ruže vo váze. Veľkým vyznamenaním pre mesto bolo, že cisár Ferdinand II. udelil 29. marca 1632 

vo Viedni právo pečatiť svoje písomnosti červeným voskom. Predtým ich smelo pečatiť len zele-

ným, prípadne čiernym voskom. Toto právo spišským zálohovaným mestám potvrdil v roku 1655 

Ferdinand III. aj Leopold I. v roku 1688.  

Mesto Spišská nová Ves v súčasnosti používa pečať vyhotovenú pri príležitosti osláv 725. výročia 

1. písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves v roku 1993. Nová pečať - pečatidlo bola vyhoto-

vená podľa predlohy PhDr. Jozefa Kuruca akademickým sochárom Imrichom Svitanom. Pečať je 

okrúhla, s kruhopisom v latinčine "SIGILLUM CIVITATIS VILLA NOVA", čo znamená "Pečať mes-

ta Spišská Nová Ves". Uprostred pečate je stvárnený úplný erb mesta Spišská Nová Ves v súčas-

ne platnej podobe. Pečať uchováva primátor mesta. Toto pečatidlo sa v súčasnosti používa pri 

slávnostných príležitostiach pri pečatení listín s pečatným voskom.  
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Prvé odtlačky tejto pečate boli použité na vyhotovenie pozvánok pri príležitosti znovu otvorenia 

zrekonštruovaného objektu Radnice v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa uskutočnilo 14. 6. 1996. V 

bežnom korešpondenčnom styku sa v súčasnosti používajú gumové pečiatky.  

Pri významných príležitostiach mesto Spišská Nová Ves dáva vyhotoviť tzv. príležitostné poštové 

pečiatky. 

Insígnie  

Insígnie mesta Spišská Nová Ves, tiež nazývané primátorská reťaz, sú ďalším symbolom mesta, 

pozostávajú z medaily, na ktorej je erb mesta a ohniviek tvoriacich reťaz na ktorých sú symboly 

reprezentatívnych cechov, ktoré pôsobili v Spišskej Novej Vsi v minulých storočiach. Keďže pô-

vodné symboly, medzi nimi aj insígnie mesta sa nezachovali, pri príležitosti osláv 725. výročia 

prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves boli vyhotovené nové mestské insígnie - pri-

mátorská reťaz, na ktorej ohnivkách sú symboly nasledovných cechov: baníkov, kamenárov, zvo-

nolejárov, čižmárov, stolárov, kovolejárov a garbiarov.    

Primátorskú reťaz podľa ideového návrhu PhDr. Jozefa Kuruca vyhotovil akad. sochár, rodák zo 

Spišskej Novej Vsi, Imrich Svitana.   

Primátorskú reťaz uchováva primátor mesta.  

Vlajka 

K mestským symbolom patrí tiež vlajka mesta Spišská Nová Ves. Pôvodne používané farby 

mestskej vlajky boli biela a modrá, ktoré vzchádzali z modrej farby štítu erbu a z bielej farby ba-

níckych kladív a v minulosti sa vyskytujúcej vázy v erbe. Keďže podľa vexilologických pravidiel sa 

farby vlajky odvodzujú od farieb erbu, súčasná vlajka mesta Spišská Nová Ves pozostáva zo šty-

roch pozdĺžnych rovnako širokých pruhov nasledovných farieb v tomto poradí:  

 žltá - farba hlavnej erbovej figúry ruže, ako náhrada za zlatú,  

 zelená - farba trojvršia a stopiek ruží, 

 biela - farba baníckych kladív, ako náhrada za striebornú, 

 modrá - farba štítového poľa. 

Vlajka mesta má pomer strán 2 : 3 a je ukončená zostrihom siahajúcim do jednej tretiny listu vlaj-

ky. 

Logo mesta 

Centrálnym prvkom loga mesta Spišská Nová Ves je štylizovaná veža Rímskokatolíckeho farské-

ho kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je dominantným vizuálnym prvkom mesta. Veža je 

pýchou a atrakciou mesta vďaka svojej rekordnej výške a siedmim hodinám. Zelené kruhy sym-

bolizujú obklopenosť mesta prírodou, modrá farba zastupuje vodu a vzduch. Spektrum farieb je 

zrkadlením rozmanitej scenérie a prírody, v ktorej sa mesto nachádza. Kruhy v rade, z ktorých 

jedny znázorňujú hodiny na veži, symbolizujú plynutie času a ich farebnosť je prejavom pestrosti 

života v meste. Autormi loga je spol. BSP Magnetica, Bratislava - Ivan Frankovič  a Peter Švec  

Znelka mesta 

Znelka mesta sa používa na úvod najvýznamnejších spoločenských a športových mestských pod-

ujatí regionálneho, celoslovenského a medzinárodného charakteru.  
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Realizované môžu byť v reprodukovanej alebo orchestrálnej forme. Autorom je hudobný  sklada-

teľ Mirko Krajči, ktorý ju zložil pre mesto Spišská Nová Ves v roku 2010.  

 

3. História mesta v „skratke“ 
- Existujúca literatúra uvádza, že človek žil v tunajšej oblasti už pred 100 000 rokmi. Nálezy 

na rozličných miestach Spiša dostatočne dokazujú, že toto územie bolo obývané pračlo-

vekom, ktorého stopy nájdeme v bližšom aj vzdialenejšom okolí mesta, napr. na Harichov-

skom vrchu (Blaumonte), na Hradisku pri Smižanoch, Čingove, na Okruhlovci (Zamčisko) 

v údolí potoka Brusník a inde.  

- Na Hradisku pri Čingove sa našli rôzne predmety pri archeologických vykopávkach, ktoré 

dokazujú prítomnosť človeka mladšej doby kamennej (5 000 p. n. l.). Je tu aj hrob (asi 1 

500 p. n. l.), ktorý je rozdelený na 2 časti. V jednej leží kostra a v druhej časti je ohnisko, 

ktoré bolo v istých časových intervaloch šesťkrát zapálené. Pravdepodobne sa už vtedy 

pripisovala ohňu očistná funkcia.  

- Najstarší Slovania mali v predveľkomoravskej aj veľkomoravskej etape na Čingove vybu-

dovaný sídelný útvar, ktorý obývali už v 8. a 9. storočí. Našli sa tu rôzne predmety ako 

hradištná keramika, lemeš, ovčiarske nožnice, klčovnice a srpy, ktoré sú datované do 

strednej doby hradištnej.  

- Teritórium dnešného mesta Spišská Nová Ves a jeho blízkeho okolia bolo významným 

centrom už v čase Veľkomoravskej ríše.  

- Od zániku Veľkomoravskej ríše až do začiatku 13. storočia nemáme o osudoch Spiša 

žiadne správy.  

- Pred tatárskymi vpádmi v rokoch 1241 až 1242 sa na území mesta rozkladalo niekoľko 

obcí: Brusník (v údolí potoka Brusník), Stojan (na západnom svahu vrchu Kudlovec), Šág 

(pravdepodobne na mieste dnešnej „Šestnástky“) a Kozma (na južnom svahu Blaumontu). 

Podľa niektorých prameňov tu boli ešte ďalšie dva: Paríž (Hnilec) a Swanis. Po odchode 

Tatárov založili zachránení obyvatelia novú obec „Nová Ves“.  

- Kráľ Belo IV. nechal po tatárskych vpádoch priviesť na vyplienené územie nových osadní-

kov, rodiny z Čiech, ale hlavne zo Saska, kde more zaplavilo veľký kus zeme. Prisťahova-

ní osadníci utvorili na Spiši „Saskú kolóniu“ a dostali v rokoch 1243 a 1271 mnohé privilé-

gia (nemuseli platiť dane, mýto pri prechode mestskými bránami, a pod.). Nová Ves bola 

premenovaná po nemecky na „Neudorf“, latinsky „Nova Villa“ a neskoršie ju Maďari pome-

novali „Igló“. Niekde sa uvádzajú aj názvy „Newendarff“, „Iglovo“ alebo „Iglow“.  

- Listina ostrihomského arcibiskupa Filipa zo dňa 29. novembra 1268 je prvou písomnou 

zmienkou o Spišskej Novej Vsi pod názvom „Villa Nova“. Je však isté, že rok 1268 nie je 

rokom založenia mesta, pretože v listine sa spomína, že Spišská Nová Ves ako osídlená 

obec už jestvovala, a že mala v tomto roku už aj faru a kostol. Nevieme však, kedy pres-

ne, ani kým bola založená, ani kedy sa stala mestom, či bola hneď od počiatku založená 

ako mestská osada alebo až dodatočne povýšená na mesto. Vznikla splynutím starej slo-

venskej obce „Iglov“ a novšej nemeckej obce „Nová Ves“.  

- Prvou a najstaršou školou v meste bola farsko-mestská latinská škola zriadená v prvej 

polovici 14. storočia. Prvými učiteľmi boli kňazi, napr. Ján Gaal. Najstaršími známymi uči-
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teľmi boli Šimon Jakub Saruch (1363 – 1365) a Šalamún Konrád Gaal. Základom školskej 

výučby bolo čítanie, písanie, počtovanie a spev. Vyšším stupňom bolo 7 slobodných ume-

ní: gramatika, dialektika - logika, rétorika, aritmetika, geometria, hudba a astronómia. Uči-

telia si pomôcky pre vyučovanie pripravovali sami. Neskôr sa zaviedli učebnice, ktoré sa v 

tom čase používali v celej Európe.  

- Z roku 1357 pochádza prvá písomná zmienka o známom zvonolejárovi majstrovi Konrá-

dovi, ktorý v Spišskej Novej Vsi založil najznámejšiu gotickú zvonolejáreň na Slovensku. 

Posledným zvonolejárom nielen v Konrádovej  zvonolejárni, ale aj v Spišskej Novej Vsi 

vôbec bol Ján Wagner, ktorý tu pôsobil do roku 1516. Potom pracovali v meste už len de-

lolejári.  

- 6. decembra 1380 získalo mesto od kráľa Ľudovíta I. právo konať týždenné trhy, každý 

 týždeň v sobotu. Išlo o privilégium čisto hospodárskeho významu, čo bola pre mesto život

 ná otázka, pretože v tom období sa mohlo obchodovať len na trhu.  

- Mesto vybudovalo v súvislosti s privilégiom konať trhy na konci 14. storočia hradné opev-

nenie. To bolo murované o šírke 120 a 220 cm, priekopa bola 6 metrov široká a 2 metre 

hlboká. Súčasťou boli aj 4 brány: levočská, rožňavská, vyšná a nižná (nazývaná aj mlyn-

ská).  

- Erb mesta je známy už od začiatku 15. storočia.  

- 30. júla 1408 vydal kráľ Žigmund privilégnu listinu, ktorou mestu povoľuje konať jeden vý-

ročný trh, vždy 15. augusta. Toto privilégium si mesto od neho nechalo opäť potvrdiť listi-

nou z dňa 28. septembra 1412. Takéto výročné trhy spravidla trvali niekoľko týždňov a 

prichádzali naň obchodníci zďaleka (Poľsko, Rumunsko, Rusko) so širokým sortimentom. 

Možno v nich vidieť predchodcu obnovenej tradície novodobých spišských trhov.  

- V roku 1412, 8. novembra v Záhrebe, bola podpísaná listina, ktorou si kráľ Žigmund poži-

čal od poľského kráľa Vladislava II. Jagelovského 37 000 kôp českých grošov, ktoré potre-

boval na vojnu proti Benátkam. V tom čase platil všeobecný zákaz brať úroky z pôžičky, 

preto dal Žigmund do zálohu poľskému kráľovi 13 spišských miest, medzi nimi aj Spišskú 

Novú Ves. Mesto ostalo v poľskej zálohe od 12. januára 1413 dlhých 360 rokov, až do ro-

ku 1772.  

- 6. decembra 1435 obnovil a potvrdil kráľ Žigmund staré privilégiá a udelil Spišskej Novej 

Vsi právo konať 3 výročné trhy: jeden na jar, druhý 15. augusta a tretí 11. novembra. Trhy 

v Spišskej Novej Vsi sa stali široko - ďaleko známe a vyhľadávané.  

- V rokoch 1518 - 1523 bol postavený nižný mlyn mesta.  

- V roku 1608 dostala baroková veža nové hodiny.  

- V roku 1632 Ferdinand II. Udelil Spišskej Novej Vsi právo pečatiť svoje písomnosti červe-

ným voskom, čo bolo veľkým vyznamenaním pre mesto. Dovtedy ich mohla pečatiť len 

zeleným alebo čiernym.  

- V roku 1675 vznikla v meste papiereň a pracovala do konca 19. storočia. (1869).  

- Koncom decembra 1683 obsadilo Spišskú Novú Ves cisárske vojsko, ktoré čakalo na útok 

Thokolyho armády. Od roku 1672 do roku 1684 malé družiny povstaleckých Thokolyho 

vojsk dvanásťkrát vydrancovali mesto.  



9 

- V 18. storočí sa Spišská Nová Ves začína pretvárať na mesto s modernou ekonomikou.  

- V rokoch 1709 až 1712 zúril po krutých bojoch povstania Františka Rákoczyho v meste 

najzhubnejší mor, ktorému padlo za obeť viac ako 2 000 ľudí a vymreli celé rodiny.  

- V polovici 18. storočia mala Spišská Nová Ves 487 domov, väčšinou drevených.  

- 5. novembra 1772 bolo mesto Spišská Nová Ves pri veľkej slávnosti vrátené uhorskému 

kráľovi. Bola to Mária Terézia, ktorá dňa 5. augusta 1772 pri delení Poľska v Petrohrade 

získala Halič s troma miliónmi obyvateľov a spišské zálohované mestá.  

- V roku 1774 vznikla Provincia trinástich spišských miest, ku ktorým v roku 1778 Mária Te-

rézia pripojila ešte tri mestá. Od roku 1778 do roku 1876 bola Spišská Nová Ves sídlom 

správy Provincie šestnástich spišských miest.  

- V roku 1777 bolo v meste 6470 obyvateľov.  

- Začiatkom 19. storočia sa usadilo v meste niekoľko obchodníkov, ktorí pôsobili len v mes-

te.  

- V roku 1812 vznikla prvá riadna manufaktúra, konkrétne na kameninový riad (1869).  

- Najstarším finančným ústavom v meste bola Sporiteľňa XVI spišských miest, založená v 

roku 1846.  

- 2. februára 1849 došlo k vojenskému stretu cisárskych oddielov a maďarského povstalec-

kého vojska, pričom vyhorela veľká časť mesta aj s pôvodnou kostolnou vežou rímskoka-

tolíckeho farského kostola. Škody boli veľké a na ich zmiernenie poukázala maďarská vlá-

da mestu náhradu vo výške 7 500 zlatých.  

- Veľký prelom v dejinách bolo postavenie železničnej trate Košice - Bohumín v rokoch 

1869 až 1871.  

- Sad mládeže vznikol vďaka Spišskonovoveskému okrášľujúcemu spolku, ktorý vznikol v 

roku 1871.  

- V roku 1873 vznikol Dobrovoľný hasičský spolok, ktorý sa okrem vlastnej činnosti zaslúžil 

aj o šírenie kultúry medzi  najširšími vrstvami, hlavne v oblasti ľudovej hudby a ochotníc-

keho divadla.  

- Prvá kníhtlačiareň v meste vznikla v roku 1874.  

- rozvoj športu v meste sa starali spolky: korčuliarsky (1877), biliardový, strelecký (1868) a 

tenisový (1901).  

- Škrobáreň vznikla v roku 1881.  

- sprístupnenie Slovenského raja sa mimoriadne zaslúžil Spišskonovoveský odbor Uhor-

ského karpatského spolku, ktorý vznikol v roku 1882.  

- V rokoch 1886 až 1887 sa začala renovovať veža rímskokatolíckeho farského kostola. 

Bolo to za Štefana Koštialika, nového farára v Spišskej Novej Vsi, a to v duchu gotiky. 

Koštialik dal na renováciu 3 000 zlatých z vlastných prostriedkov. Úprava stála celkovo 

okolo 25 000 zlatých. V roku 1890 sa opravila strecha. V rokoch 1892 až 1893 bola posta-

vená nová neogotická veža, 87 metrov vysoká, podľa plánov profesora Imricha Steindla. 
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Novogotická veža tvorí zo všetkých strán najvýznamnejšiu a najcharakteristickejšiu časť 

siluety mesta. Je najvyššou vežou na Slovensku. Zvláštnosťou je, že okrem hodín nad 

balkónom má z neznámych príčin ešte jedny vežové hodiny v spodnej časti veže.  

- V roku 1894 si mesto vybudovalo mestskú elektráreň, čím sa podstatne zlepšili životné 

podmienky obyvateľstva a nastala modernizácia priemyselnej výroby.  

- Mesto bolo osvetlené v roku 1894.  

- V roku 1914 získalo svoj štatút kino a od roku 1922 pôsobilo v meste Spišská Nová Ves 

ako stále kino.  

- V roku 1922 vznikol Spišský učiteľský spevácky zbor, ktorý pôsobí dodnes.  

- V júni 1929 sa v Spišskej Novej Vsi konala Prvá podtatranská výstava. Zhromaždilo sa na 

nej toľko exponátov, že boli umiestnené až v 12-tich budovách. Svedčilo to o rozširujúcich 

sa komerčných akciách v meste, čo veľmi prispelo k podnikaniu a ďalšiemu zveľaďovaniu 

mesta.  

- 24. marca 1939 bombardovali Maďari tunajšie letisko, pričom prišlo o život 5 vojakov a 6 

nič netušiacich civilov. Spišská Nová Ves tak bola prvým mestom v strednej Európe, ktoré 

hmatateľne pocítilo politickú krízu vedúcu k II. svetovej vojne a ktoré bolo bombardované 

ešte pred vypuknutím vojny.  

- 27. januára 1945 skončili hrôzy II. svetovej vojny, keď po niekoľkodňovej delostreleckej 

prestrelke obsadila Spišskú Novú Ves sovietska armáda a vyhnala nemecké jednotky.  

- V roku 1960 bola Spišská Nová Ves určená za sídlo okresu utvoreného zlúčením doteraj-

ších troch okresov  Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica.  

 

Výstavba 

Levočská brána, tzv. provinčný dom, je pôvodná budova spišskonovoveskej radnice, ktorá bola 

postavená asi v 15. storočí. V roku 1777 ju od mesta kúpila Správa provincie XVI spišských miest 

za 9 000 zlatých a premenila ju na provinčný dom až do roku 1876. Od roku 1954 v nej sídli Vlas-

tivedné múzeum, dnes nazývané Múzeum Spiša.   

Názov časti mesta nachádzajúcej sa za ohybom Hornádu, zvanej „Šestnástka“ pochádza jednak 

od toho, že toto územie patrilo Rade šestnástich, jednak podľa 16 tam sa nachádzajúcich domov.  

V roku 1674 si evanjelici postavili drevený kostol na dvore bývalej strednej priemyselnej školy 

geologicko-baníckej. Tento im slúžil takmer 100 rokov. Po vydaní tolerančného patentu Jozefom 

II. si postavili v rokoch 1790 až 1796 dnešný murovaný evanjelický kostol na námestí vedľa radni-

ce podľa plánu Fr. Bartela. Kostol má pôdorys kríža a je postavený v klasicistickom štýle.  

Dnešná budova Radnice bola postavená v rokoch 1777 až 1779 a predtým tu stál obchodný dom, 

ktorý sa spomína už v roku 1515. Prízemné miestnosti radnice pôvodne slúžili ako obchody so 

železom.  

Oproti gymnáziu na Školskej ulici kedysi stála mohutná budova Židovskej synagógy, ktorú posta-

vili podľa plánov Jozefa Feigenbauma v rokoch 1898 až 1899. Po II. svetovej vojne ju rozobrali a 

postavilo sa na jej mieste letné kino.  
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Reduta je romantická budova so 4 nárožnými vežičkami. Jej strechu ukončuje labuť sediaca na 

lýre, ktorá naznačuje, že v tej časti sa nachádza mestské divadlo. Budova bola postavená podľa 

plánov architekta K. Gerstera v rokoch 1900 – 1905. V minulosti slúžila ako mestský hotel, kavia-

reň a divadlo.  

Na námestí v dome č. 64 kedysi žila a v roku 1928 zomrela matka generála Milana Rastislava 

Štefánika, Albertína Štefániková, ako aj jeho brat Dr. Ladislav Štefánik.  

Hotel Metropol bol postavený v roku 1969.  

V roku 1989 bola sprístupnená ZOO, ktorá je najmladšou, najmenšou a najkrajšou ZOO na Slo-

vensku a jej špecialitou je aj rehabilitačné stredisko pre handicapované zvieratá.  

Baníctvo 

Od stredoveku bolo jedným z najrozšírenejších odvetví výroby, resp. takmer priemyslu v Spišskej 

Novej Vsi baníctvo. Banské práce sa dlho vykonávali veľmi jednoducho - pomocou klinu, kladiva 

a lopaty. Banský stav bol veľmi významný a v meste bolo známe príslovie, že banské právo je 

pevné, a ani kráľ, ani zemepán, ani gróf nezmôžu nič proti nemu.  

V roku 1779 pribudlo k už existujúcim 16 baniam na meď aj 24 nových baní na meď a železo. 

Všetky boli v chotári mesta.  

Od roku 1868 začína baníctvo upadať. 

 

4. Pamiatky mesta  
Archeologické nálezy nájdené v meste a blízkom okolí pochádzajú z 8. storočia. Prvá písomná 

správa o meste pochádza z roku 1268. Mesto vzniklo splynutím starej slovenskej obce „Iglov“ a 

novšej nemeckej obce „Nová Ves“. Na rozlohe 66,67 km2 žije v súčasnosti približne 37 000 oby-

vateľov prevažne slovenskej národnosti 

Mesto sa nachádza na hlavnom železničnom ťahu Košice - Bratislava s prepojením na ČR a 

Ukrajinu. Letecké spojenia zabezpečuje blízko nachádzajúce sa medzinárodné letisko Poprad 

Tatry.  

Prírodné krásy Národného parku Slovenský raj nachádzajúceho sa v bezprostrednom okolí dopĺ-

ňa množstvo historicky cenných objektov. Väčšina z nich sa nachádza na šošovkovitom námestí, 

ktoré patrí medzi najkrajšie na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe. 

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie 

Trojloďový farský kostol Nanebovzatia Panny Márie patrí medzi najvzácnejšie pamiatky v meste. 

Architektúra kostola zo 14. storočia je zachovaná sčasti v pôvodnom stave dodnes. Pozoruhod-

ným je tympanón, ktorého reliéf znázorňuje korunovanie Matky Božej Panny Márie. V kostole sa 

nachádza súsošie Ukrižovania z dielne Majstra Pavla z Levoče, relikviár v tvare kríža od Mikuláša 

Gallica zo Sieny  z prvej polovice 14. storočia, pacifikály z 15. storočia, zlatená monštrancia zo 

16. stor. pripisovaná košickému zlatníkovi Antóniovi, kalich vyrobený z pozlateného striebra z ro-

ku 1795 od Jána Kolbenhayera z Levoče, bronzová krstiteľnica uliata v slávnej spišskonovove-

skej kovolejárskej dielni.  

Najcharakteristickejšiu časť siluety mesta tvorí neogotická veža kostola vysoká 87 m postavená v 

rokoch 1892 až 1893 podľa plánov profesora Imricha Steindla. Je najvyššou kostolnou vežou na 
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Slovensku.  Na jej štyroch stranách sa nachádza až sedem hodinových ciferníkov, ktoré poháňa 

jeden hodinový stroj. Poskytuje nádherný výhľad na mesto a široké okolie. Návštevníci pri výstu-

pe na vežu majú možnosť obdivovať päticu zvonov. Najstarším je tzv. Šmertný zvon s priemerom 

92 cm z roku 1486. Pochádza z dielne Jána Wagnera. Dva najväčšie spišskonovoveské zvony 

Urban s priemerom 206 cm a Concordia s priemerom 164 cm zhotovil   zvonolejár Andreas 

Schaudt z Budapešte v roku 1857. V roku 1930 zvonolejáreň Fischer z Trnavy uliala zvony Peter 

s priemerom 143 cm a Medián s priemerom 118 cm.  

Na veži sú umiestnené sochy štyroch evanjelistov vysoké 3,25 m a vážiace 800 kg. Sochy sú die-

lom sochára Júliusa Fuhrmanna, pochovaného na tunajšom cintoríne.  

Immaculata 

Socha Nepoškvrnenej Panny Márie - Immaculata bola od roku 1724 súčasťou Mariánskeho mo-

rového stĺpa postaveného na základe donácie vtedajšieho poľského starostu Teodora Konštantí-

na Lubomirského. Je najstarším spomedzi mariánskych stĺpov, ktoré dal tento gróf postaviť v r. 

1724 – 1730 aj v ďalších spišských mestách v období tzv. poľského zálohu. Spišskonovoveskú 

Immaculatu vyhotovil kamenosochár Friedrich Horn. 2. 12. 2009 boli stĺp i socha Immaculaty de-

montované a prevezené do ateliéru akademického sochára Štefana Kovaľa vo Vyšných Ružba-

choch. Presne po deviatich mesiacoch 2. 9. 2010 sa zrekonštruovaná pamiatka s kópiou sochy 

vrátila na námestie pred Rímsko-katolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie. 10. 9. 2010 

bol originál sochy umiestnený vo foyer Radnice. 

Radnica 

Trojpodlažná bloková, šesťosová stavba, na severnej a južnej strane sedemosová, s monumen-

tálnym rizalitom bola postavená v klasicistickom slohu v rokoch 1777 – 1779. Hlavný vchod je si-

tuovaný zo severnej strany. Hlavná fasáda je orientovaná na juh.  

Najzaujímavejšou miestnosťou je obradná sieň umiestnená uprostred budovy siahajúca cez dve 

poschodia. Zvonku je z oboch strán mohutne dekoratívne vyzdvihnutá. Medzi štyrmi polostĺpmi, z 

ktorých dva vnútorné majú iónske hlavice, sú tri vysoké okná s oblúkovitým lúčovým zakončením. 

Priestor nad nimi je ozdobený vavrínovými girlandami a medailónmi. Stred celej fasády ústí do 

mohutného tympanónu, uprostred ktorého sa nachádza erb mesta, podopieraný z oboch strán 

grifmi.  Z južnej strany je dekoratívna časť doplnená o mohutný balkón s kužeľovitou balustrádou, 

podopieraný zdobenými kamennými krakorcami.  

Provinčný dom 

Aj dnes používaný názov budovy pripomína časy, kedy bola Spišská Nová Ves sídlom Provincie 

XIII, neskôr XVI spišských miest, a kedy v ňom sídlili administratívne a súdne orgány provincie 

(1774 - 1876, 1785 - 1791, 1850 - 1861). Budova bola od stredoveku až do r. 1777 mestskou rad-

nicou. Návštevníkov mesta upúta prednou fasádou s Levočskou bránou, uprostred ktorej je do 

kameňa vytesaný erb Provincie XVI. spišských miest z roku 1774.  

Rokoková štuková výzdoba Provinčného domu so šiestimi kartušami symbolicky vyjadruje vlast-

nosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie.  

PONDERE SOLO - Len podľa závažnosti 

UTQUIS MERETUR - Ako si kto zaslúži 

SUUM CUIQUE - Každému to, čo mu patrí 
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DIE NOCTUQUE - Vo dne i v noci (foto) 

IN SOMNIS CUSTOS - Strážca v snách 

HINC OCULOS NUSQUAM - Neodvracať oči nikam 

Vo voľnom preklade hovoria o nasledovnom: 

Činiteľ sa pri výkone svojej funkcie (vysluhovanie spravodlivosti - každému, čo mu patrí) musí ria-

diť len materiálnou (váha) a morálnou (zásluha) podstatou veci, a bez ohľadu na akékoľvek iné 

okolnosti (vo dne i v noci) ho ani vo sne nesmie napadnúť (strážca v snách) nepridržiavať sa prís-

ne litery zákona (odtiaľ oči nikam).  V súčasnosti v budove sídli Múzeum Spiša.  

Slovenský kostol - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

Je druhým najstarším kostolom v meste. Situovaný je v radovej zástavbe na Levočskej ulici. Pô-

vodne bol kaplnkou. Tú podľa plánov Jána Rossnera zväčšila v rokoch 1723 - 1731 na kostol. V 

roku 1753 sa v prestavbe pokračovalo vytvorením barokovej klenby a v rokoch 1869 - 1873 bola 

pribudovaná bočná kaplnka. Zariadenie je barokové, hlavný oltár je z rokov 1751 - 1752, ale oltár-

ny obraz je z roku 1856. Bočné barokové oltáre sú z rokov 1884 - 1886 a vyhotovil ich spišskono-

voveský rezbár Július Fuhrmann.  

Sochy evanjelistov sv. Jána, sv. Lukáša, sv. Mareka a sv. Matúša  

Koncom 18. storočia vznikol spišskonovoveský cintorín, ktorý bol ohradený múrom. Neskôr boli 

nad vstupnou bránou inštalované sochy štyroch evanjelistov. Koncom 60-tych rokov boli sochy 

pre zlý technický stav demontované a v roku 2010 prevezené do ateliéru akademického sochára 

Štefana Kovaľa vo Vyšných Ružbachoch. Spolu s reštaurovaním sôch bolo zabezpečené aj zho-

tovenie ich kópií. Tie sú od októbra 2010 osadené na priečelí vstupu cintorína.  

Reduta 

Architekt Kálmán Gerster riešil túto romanticky pôsobiacu trojpodlažnú secesnú budovu so štyrmi 

nárožnými vežičkami tak, že do nej okrem divadla umiestnil aj hotel, koncertnú sieň a kaviareň. 

Severná a južná stena je zdobená rizalitom. Koncertná sieň je umiestnená v strede celej budovy. 

Bočné steny sú odľahčené štyrmi arkádami. Nad nimi sú loggie s umelecky kovanými mrežami.  

Vstup do divadelnej časti budovy je riešený siedmimi dverami v polkruhovitej forme. Nad touto 

časťou je medená kupola s vežičkou, na ktorej je zlatá labuť s lýrou. Nad portálom divadelnej 

opony sa nachádza nástenná olejomaľba spišskonovoveského maliara Jozefa Hanulu.  

Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána 

Gréckokatolícky chrám v Spišskej Novej Vsi je jediným na Slovensku, ktorého sakrálnu výzdobu 

tvorí aj novodobá impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti v Ríme, 

ktorého diela možno obdivovať v Lurdoch, Fatime či Vatikáne. Autorom jedinečnej spišskonovo-

veskej mozaiky z prírodných materiálov, ktorá sa nachádza v oltárnej časti a na chóre, je otec Ka-

mil Dráb. Chrám patrí k najmladším sakrálnym stavbám v meste.  

Evanjelický kostol 

S pôdorysom kríža bol postavený v klasicistickom slohu v rokoch 1790 - 1796, vysvätený v roku 

1976. Ide o tzv. tolerančný typ evanjelického kostola. Interiér je zdobený oltárnym obrazom Krista 

modliaceho sa na Olivovej hore z roku 1797 od dánskeho maliara Jána Jakuba Stundera z Koda-

ne a alabastrovým reliéfom znázorňujúcim rozhovor Krista so Samaritánkou pri studni. Na chóre 
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kostola sa dodnes nachádza cenná knižnica niekdajšieho evanjelického gymnázia v Spišskej No-

vej Vsi. 

Kostol Božieho milosrdenstva 

Základy kostola boli položené v roku 1996. Výrazným architektonickým prvkom kostola sú dve 38

-metrové monolitické veže, ktoré sú ukončené jednoramennými krížmi. V priestore medzi vežami 

je umiestnený zelený jednoramenný kríž zo skladaného skla a nerezu, ktorý je podľa autorov výš-

kou 5,6 metrov a rozpätím 3,6 metrov najväčším skleneným krížom na svete umiestneným v kos-

tole. Pod ním sa nachádza Bohostánok zo zlatého ónyxu a mosadze. Architektúrou, technológiou 

a vybavením patrí kostol medzi moderné a účelové stavby sakrálnej architektúry na Slovensku. V 

kostole je po omšiach verejnosti prístupná výstava darov, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. na svo-

jich apoštolských cestách. 

Učiteľský ústav 

Postavený v rokoch 1873 - 1874 pôvodne ako pseudoklasicistická budova. Učiteľský ústav tu síd-

lil vyše 80 rokov. Dnes je sídlom gymnázia. 

Pamätník oslobodenia 

bol odhalený pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny v máji 1975. Autorom architektonickej 

časti je prof. Ing. Ladislav Beizetzer a autorom sochárskej časti je akademický sochár Ladislav 

Snopek.  

5. Významné osobnosti mesta 
 Ján Bokai  

narodil sa 27. 5. 1822, zomrel 20. 10. 1884 v Budapešti, absolvent evanjelického gymnázia v 

Spišskej Novej Vsi, lekár - pediater, univerzitný profesor a odborný publicista.  

 Ján Brišák  

nar. 27. 2. 1904 v Rabči) bol od roku 1929 do roku 1943 profesorom náboženstva na učiteľskom 

ústave a gymnáziu. Neskôr sa stal aj predsedom MO MS v Spišskej Novej Vsi a jeho zásluhou 

bol v našom meste zriadený prvý Matičný dom na Slovensku (dnešné Múzeum Spiša).  

 Oscar Ember 

narodil sa 1892, zomrel 1952 v New Yorku, USA, maliar - portrétista. Študoval v Budapešti, ma-

liar v Berlíne, Švajčiarsku (1935), neskôr v Prahe. Po okupácii Čiech emigroval do USA, v roku 

1944 získal americké občianstvo. Portrétoval osobnosti verejného života a umeleckého života, 

autor krajiniek, zátiší, aktov. Obrazy Zvestovanie a Lastovička vystavoval v roku 1924 v Salóne 

Spolku nezávislých umelcov v Paríži. V roku 1954 bola predstavená jeho tvorba na výstave v 

New Yorku.  

 Gejza Emericzi  

narodil sa 19. 11. 1838 v Ľubici, zomrel 1. 11. 1857, prvý riaditeľ Učiteľského ústavu v Spišskej 

Novej Vsi, významný organizátor spolkového života a sociálnej starostlivosti, funkcionár Spišské-

ho učiteľského spolku, založil v meste útulok pre chudobné deti. Písal metodické príručky, odbor-

né články, autor diela o reforme gymnázia. Jeho knižnica s 1000 zv. sa stala súčasťou knižnice 

evanjelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi.  

 Jozef Hanula  



15 

nar. 6. 4. 1863 v Troch Sliačoch - zomrel 22. 8. 1944 v Spišskej Novej Vsi), významný maliar, 

uvedomelý národovec, ktorý svoj životný osud vedome spojil so životom slovenského ľudu. V 

Spišskej Novej Vsi sa usadil v roku 1919 a tu si postavil dom s ateliérom. Patrí k zakladateľským 

postavám slovenskej figurálnej realistickej maľby na prelome 19. a 20. storočia.  

 Vojtech (Béla ) Hajts  

narodil sa 11. 1. 1872, zomrel 11. 9. 1926 v Spišskej Novej Vsi, pedagóg, zakladateľ observatória 

v Spišskej Novej Vsi. Absolvent gymnázia a učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi, vychováva-

teľ v rodine hlavného spišského župana grófa Júliusa Čákiho. Študoval prírodné vedy na univerzi-

te v Budapešti, pôsobil v Spišskej Novej Vsi ako učiteľ meštianskej školy, absolvoval kurz elektro-

techniky a kurz teoretickej chémie, krátko učil prírodovedné predmety v Kežmarku. Zakladateľ 

turistiky na Spiši, tvorca názvu Slovenský raj, od roku 1917 predseda spišskonovoveskej sekcie 

spolku Karpathenverein, člen jeho ústredného, múzejného, organizačného a redakčného výboru, 

člen Spišského učiteľského spolku, speváckeho a čitateľského spolku v meste, dozorného výboru 

miestneho Spotrebného družstva. Zaslúžil sa o sprístupnenie jaskýň a roklín, Prielomu Hornádu v 

Slovenskom raji, zberateľ turistickej literatúry, máp a fotografií. S bratom Ľudovítom založili v roku 

1904 v Spišskej Novej Vsi súkromné observatórium, v roku 1910 pozorovali Halleyovu kométu.  

 Arpád Hönsch  

narodil sa 28. 11. 1865, zomrel  20. 6. 1922), riaditeľ Rimomuránskej spoločnosti .  

 Teodor Daniel Jozef Jóny  

narodil sa  17. 3. 1817, zomrel 3. 4. 1883 v Miškolci, pochovaný v Kežmarku, právnik. Absolvoval 

gymnázium v Spišskej Novej Vsi, evanjelické lýceum v  Kežmarku, štúdia práva v Budapešti. De-

dič rodinného majetku (napr. kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch), podporovateľ kežmarského lý-

cea, ktorému testamentárne venoval okolo 250 000 zlatých spolu s 15 000 zv. knižnicou.  

 Juraj Kapralčík  

nar. 24. 4. 1880 v Spišskej Novej Vsi, zomrel 11. 6. 1964 v Spišskej Novej Vsi, od roku 1909 sa 

menoval Kalmár, pseudonym Ďuro Pokuta) napísal 5 básnických zbierok – Spišské klapancie. 

Cenný je jeho ľudový obraz doby, vystihnutý humorom ladenými veršami s humánnym a sociál-

nokritickým videním.  

 Rudolf Kárpáthy  

pôvodne Langsfeld, nar. 1. 11. 1857 v Spišskej Novej Vsi, zomrel 17. 6. 1917 v Budapešti – aka-

demický maliar, tvorca žánrových výjavov. Dlhší čas pracoval v Paríži.  

 Michal Klein  

nar. 21. 9. 1805 v Spišskej Novej Vsi, zomrel 9. 4. 1877 v Komárne) – lekár a po niekoľkoročnej 

lekárskej praxi v rodnom dome stal sa organizátorom  zdravotníctva v Komárňanskej stolici. Ve-

noval sa boju proti cholere, brušnému týfu a besnote.  

 Šimon Klein  

nar. 23. 12. 1868 v Habovke), študoval v Spišskej Novej Vsi, kde potom pracoval aj ako lekár – 

vedec a osvetár a tu vydal aj svoju knihu o influenze a otravách. Istý čas bol aj asistentom anato-

mického ústavu Lekárskej fakulty v Budapešti.  
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 Krištof Klesch 

tiež Kletsch (narodil sa  16. 10. 1632, zomrel 20. 2. 1706 v Erfurte, SRN, evanjelický duchovný, 

básnik. Pôsobil ako diakon vo Veľkej, neskôr ako evanjelický kňaz v Matejovciach (1656 - 1661) a 

v Spišskej Sobote (1661 - 1674). Získal titul magister filozofie na univerzite v Jene, je autorom 

náboženských barokových polemík a dišput, písal básne.  

 Anton Kovalík  

nar. 2. 6. 1901 v Námestove, profesor dejepisu a zemepisu a v rokoch 1938 - 1945 bol riaditeľom 

učiteľskej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Napísal učebnice dejepisu a zemepisu pre stredné ško-

ly. Na jar roku 1945 ho orgány NKVD násilne odvliekli do Sovietskeho zväzu, kde aj zomrel v r. 

1946.  

 Imrich Kövi  

vlastným menom Ján Steiner, narodil sa 29. 1. 1839 v Kežmarku, zomrel 3. 8. 1917, pedagóg, 

priekopník slovenskej speleológie a turistiky. Po absolvovaní maturitnej skúšky v Kežmarku, štu-

doval teológiu v Budapešti, filozofiu a prírodné vedy v Göttingene. V roku 1862 bol pozvaný za 

riadneho profesora evanjelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi. Učil aritmetiku, zemepis, ché-

miu, nemecký jazyk, deskriptívnu geometriu a a od roku 1871 pôsobí zároveň ako učiteľ kreslenia 

na miestnom učiteľskom ústave. Písal články, príručky a učebnice pre samoukov, učiteľov, vycho-

vávateľov, rodičov a žiakov, napr. Smernice k cvičeniam z chémie pre študentov vysokej školy 

technickej a hlavne pre farmaceutov (Budapešť, 1855), Deskriptívna geometria, Návod na kresle-

nie prírody, Kreslenie na základnej škole (Spišská Nová Ves, 1877). Vďaka Spišskému učiteľské-

mu spolku vyšla v roku 1880 vo Weimare  jeho mapa Spišskej župy. V 90-tych rokoch vyšla v 

Spišskej Novej Vsi jeho zbierka príkladov a riešení z matematiky určená žiakom vyšších tried 

strednej školy. Pozornosť venoval aj spišskému nemeckému dialektu, napísal jeho slovník, zo-

zbieral a zostavil zbierku básni a poviedok spišských autorov, ktorá vyšla v roku 1912 v Kežmar-

ku. Nemalou mierou sa pričinil o objavovanie zákutí Slovenského raja a Vysokých Tatier.  

 Barbara Krafftová  

nar. 1. 4. 1764 v Spišskej Novej Vsi, zomrela 28. 9. 1825 v Bandbergu – SRN - maliarka, vše-

obecné vzdelanie získala v rodisku a tu aj istý čas tvorila. Namaľovala niekoľko sto obrazov, ktoré 

sú po európskych galériách.  

 Ladislav Krupicer  

narodil sa  26. 12. 1917, pedagóg, amatérsky výtvarník - sochár, absolvent učiteľského ústavu v 

Spišskej Novej Vsi, pôsobil na SPŠ drevárskej, vytvoril bustu Jozefa Hanulu.  

 Samuel Lányi  

narodil sa 15. 4. 1792, zomrel 9. 3. 1860 v Modrom Kameni), zememeračský inžinier, maliar. Pô-

sobil pri mapovaní Dunaja od Devína po Nový Sad, viedol merania Tisy, autor rkp. máp a hlásení, 

známy je jeho Autoportrét s jakobínskou čiapkou z roku 1840.  

 Martin Liedemann  

narodil sa  6. 11. 1767, zomrel 14. 4. 1837 v Tirgu Mures, doktor filozofie, evanjelický farár, rektor 

levočského lýcea, zať známeho spišského lekárnika Tobiáša Maukscha. Študoval na gymnáziu v 

Levoči a lýceu v Bratislave, teológiu v Jene a filozofiu v Göttingene. Vyše dvadsať rokov pôsobil 
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ako profesor a rektor levočského gymnázia (1793-1815), rozšíril ho na úroveň lýcea. Prednášal 

cirkevné dejiny, politické vedy, štatistiku, uhorské právo a estetiku. Žiadal zaviesť Pestalozziho 

metódy na ľudových školách, podporoval zriadenie škôl pre výchovu remeselníkov, obchodníkov 

a roľníkov, v roku 1803 založil v Levoči výchovný ústav pre šľachtické deti. Bol členom učených 

spoločností v Jene. Písal filozofické práce a príležitostné kázne, napr. Literärischer Nachlass: drei 

Predigten (Levoča 1815).  

 Jozef Lippich  

lekár, ktorý bol od roku 1775 hlavným lekárom Provincie 16 spišských miest. Otec Františka Vilia-

ma, nar. 13. 6. 1799 v Spišskej Novej Vsi, ktorý bol tiež lekárom a univerzitným profesorom. Jeho 

sestra Terézia (nar. 14. 11. 1800 v Spišskej Novej Vsi  bola maliarkou.  

 Ján Malleter  

nar. 15. 8. 1691 v Spišskej Novej Vsi, zomrel 7. 3. 1755 – lekár, ktorý bol od roku 1718 osobným 

lekárom spišského starostu Teodora Lubomirského v Spišskej Novej Vsi, mestský a stoličný le-

kár. V Leidene sa zaujímal o prírodné vedy, poverili ho zostavením prírodopisno-mineralogickej 

zbierky pre ruského cára Petra I., ktorú inštaloval. Spolupracoval s Matejom Belom na monografii 

Spišskej stolice.  

 Ján Mariáši - Mariássy  

narodil sa  23. 7. 1822, zomrel 24. 1. 1905 v Budapešti, absolvent evanjelického gymnázia v 

Spišskej Novej Vsi a filozofie v Egri. Príslušník kráľovskej gardy vo Viedni, v revolúcii 1848 - 49 

dôstojník revolučnej armády, väznený v Olomouci. Žil pod dozorom v Markušovciach. Od začiat-

ku 60-tych rokov sa zúčastňoval na verejnom a politickom živote, poslanec na uhorskom sneme 

za mesto Spišská Nová Ves, povýšený do barónskeho stavu.  

 Ján Móry  

1892 - 1978 - hudobný skladateľ zložil vyše 200 opusov a upravoval ľudové piesne. Po znárodne-

ní bol riaditeľom Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi. Je pochovaný v Bratislave.  

 František Neubauer  

narodil sa 3. 12. 1814 v Třemešné - Pavlíkove, ČR, zomrel  18. 7. 1887), banský inžinier, právnik. 

Pôsobil v rokoch 1867 - 1887 v Spišskej Novej Vsi vo funkcii banského kapitána Banského kapi-

tanátu.  

 Jakub Nitsch  

(narodil sa 14. 4. 1808 v Strážach pod Tatrami, zomrel 23. 2. 1867, verejný činiteľ, právnik. Po-

chádzal z mäsiarskej rodiny, študoval v Kežmarku, absolvoval právnické štúdia, stal sa advoká-

tom v Poprade. Po vydaní Októbrového diplomu sa pričinil  o obnovenie Provincie XVI spišských 

miest sa vlastnou samosprávou a súdnictvom, stal sa jej grófom. Pôsobil v Spišskej Novej Vsi od 

roku 1860.  

 Gyula Nosz 

narodil sa  30. 9. 1897, zomrel 16. 4. 1967 v Budapešti, novinár.  

 Viktor Olgyai  
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pôvodne Matirko, nar. 1. 11. 1870 v spišskej Novej Vsi, zomrel 19. 6. 1929 v Salzburgu v Rakú-

sku) – maliar a grafik. Pôsobil v rodnom meste a od roku 1906 bol profesorom grafických techník 

na výtvarnej akadémii v Budapešti.  

 Tobiáš Putsch 

pedagóg a osvetový pracovník, ktorý od roku1891 až do roku 1909 pôsobil na gymnáziu a učiteľ-

skom ústave v Spišskej Novej Vsi. Propagátor včelárstva, organizátor Spišského spolku učiteľov. 

Zaoberal sa aj metodikou grafológie.  

 Alojz Richter  

narodil sa 21. 1. 1782,  vl. menom Gottfried Henrich, zomrel 25. 8. 1854 v Jasove, cirkevný hod-

nostár, mecén. Člen premonštrátskeho rádu, učiteľ teológie, zástupca a riaditeľ konviktu, gymná-

zia a akadémie premonštrátov v Košiciach, externý člen dekanátu teologických fakúlt a kráľovský 

radca v Budapešti. Podporoval povznesenie vedomostnej úrovne premonštrátov a škôl, ktoré 

spravovali na východnom Slovensku, vedecký rozvoj, zakladanie knižníc, výstavbu kostolov a far-

ností.  

 Ján Richter  

narodil sa 8. 2. 1872, zomrel 18. 5. 1934 v Komárne, pôvodom spišský Nemec, katolícky kňaz. 

Ukončil gymnázium v Spišskej Novej Vsi, absolvent teologického štúdia v biskupskom seminári v 

Spišskej Kapitule v roku 1894, kaplán v Zázrivej, Bobrovci, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne a 

Spišskej Belej, od roku 1900 farár vo Veličnej, neskôr v Ipeľskom Sokolci. Na odpočinku žil v Ko-

márne. Zástanca ideológie jednotného maďarského národa, bol proti násilnej maďarizácii, stúpe-

nec pokojnej asimilácie prostredníctvom výchovy, organizátor kultúrneho a spoločenského života 

na Orave, člen správnych rád miestnych podnikov, poslanec uhorského snemu za Dolný Kubín. 

Po vzniku ČSR senátor Národného zhromaždenia (1925 - 1934).  

 Dr. Bartolomej Rosenstein  

(zomrel 23. 3. 1942), vrchný rabín židovskej náboženskej obce v Spišskej Novej Vsi od roku 

1929.  

 Martin Roth  

narodil sa 3. 8. 1841 v Kežmarku, zomrel 25. 2. 1917, pedagóg, numizmatik, priekopník turistiky. 

Absolvoval gymnaziálne štúdia v Kežmarku, teologiu Budapešti. Pôsobil ako vychovávateľ v rodi-

ne Ferenca Magyaryho v Uhorsku. Od roku 1870 učil latinčinu, ale hlavne nemeckú gramatiku a 

literatúru na evanjelickom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi, neskôr v dôsledku pomaďarčovania 

zemepis a prírodopis. Staral sa o numizmatickú zbierku, ktorá bola založená  pri škole pre milov-

níkov a zberateľov mincí. Považujeme ho za priekopníka tatranskej turistiky a horolezectva, po-

dieľal sa na sprístupňovaní roklín Slovenského raja. Bol organizátorom Uhorského karpatského 

spolku a spoluzakladateľom Podtatranského múzea v Poprade, spoluautorom dejín Spišského 

učiteľského spolku. Jeho meno nesie v nemeckej a maďarskej topografii štít vo Vysokých Tatrách 

a romantická roklina v Slovenskom raji, nadväzujúca na tiesňavu Veľký Sokol, ktorej prvý prechod 

uskutočnil 20. augusta 1898 spolu s Dr. N. Filarszkym a prof. M. Karolym.  

 Karol Juraj Rumy  

nar. 18. 11. 1780 v Spišskej Novej Vsi, zomrel 1847 v Ostrihome, pedagóg, prispievateľ do Štúro-

vých Slovenských národných novín. Písal aj pod pseudonymom Dragutin.  
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 Július Scholz  

narodil sa 1. 3. 1837 , zomrel 16. 9. 1913 v Budapešti, lesný inžinier. Absolvent evanjelického 

gymnázia v Spišskej Novej Vsi, vysokoškolský učiteľ.  

 Gottfried Schwarz  

pseud. Gabriel de iuxte Hornad, Lorandus Samuelfy, narodil sa 19. 11. 1707, zomrel 23. 11. 1788 

v Rintelne, SRN), magister filozofie, doktor teológie. Syn Samuela Schwarza, richtára v Spišskej 

Novej Vsi. Študoval v Levoči, v rokoch 1730 - 1734 bol v Levoči konrektorom a rektorom. Pre ne-

priaznivé pomery v protestantskom školstve odišiel do Nemecka, kde pôsobil v Osnabrücku a 

Rintelne. Naďalej však venoval pozornosť histórii a súčasnosti Uhorska.  

 ThDr. Mikuláš Stanislav  

nar. 3. 12. 1908 v Lip. Sv. Jáne, zomrel 17. 9. 1975 v Spišskej Novej Vsi), profesor biblických 

vied, spoluprekladateľ Svätého písma. Od roku 1951 farár v Spišskej Novej Vsi. Za jeho pôsobe-

nia sa reštaurovali kostoly, pričom sa vo farskom kostole objavila zlatá polychrómia na klenbe.  

 Ladislav Széll  

narodil sa 25. 6. 1872, zomrel 19. 7. 1946 v Debrecíne, agrochemik, výskumný pracovník, peda-

góg.  

 Karol Thern 

pseudonym Réth N. Károly (narodil sa  13. 8. 1817, zomrel 13. 4. 1886 vo Viedni) - hudobný skla-

dateľ, dirigent, klavirista, pedagóg.  

 Elias Ursinus 

tiež Ursini  pôv. Bär, prímením Misnicius, (narodil sa okolo roku 1580 v Delitzschi, SRN, 25. 3. 

1627 zomrel), evanjelický duchovný, cirkevný hodnostár, spisovateľ, humanistický vzdelanec.  

Absolvoval gymnázium v Halle a Freiburgu, teológiu a filozofiu na wittenberskej univerzite, v roku 

1609 stal sa  evanjelickým farárom v Bánovciach nad Bebravou, krátko pôsobil ako správca čes-

ko-nemeckej školy v Prahe - Starom Měste, v roku 1616 prišiel za farára a rektora gymnázia do 

Levoče, v Spišskej Novej Vsi pôsobil v rokoch 1619 - 1627 ako farár a senior. Je autorom učebni-

ce teológie, filozofickej rozpravy, príručky latinskej gramatiky Filipa Melanchtona (1619) s didak-

tickým plánom, ktoré napísal a upravil pre potreby levočskej školy. Rukopis jeho denníka sa stal 

súčasťou spišskonovoveskej kroniky. Písal príležitostné verše po latinsky a nemecky, jeho poh-

rebný chválospev na Stanislava Thurzu vyšiel v roku 1626 v Košiciach.  

 Jozef Vymazal  

narodil sa  22. 5. 1927, MUDr., univerzitný profesor, český lekár, neurológ.  

 ThDr. Ladislav Zábojský  

nar. 31. 5. 1793 v Prešove, zomrel 11. 9. 1870 v Štiavniku), spišský biskup. V rokoch 1840 – 

1850 bol farárom a kráľovským školským inšpektorom v Spišskej Novej Vsi. Bol mecénom štu-

dentom, zakladateľom dobročinných fundácií a žiackych internátov.  

Spiš a Milan Rastislav Štefánik:  

 Albertína Štefániková, rodená JURENKOVÁ 
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* 25. apríl 1853 Turá Lúka 

† 7. jún 1928 Spišská Nová Ves, pochovaná v Košariskách 

Matka Milana Rastislava Štefánika žila v Spišskej Novej  Vsi v rokoch 1919 – 1928. Bývala so 

synom Ladislavom a jeho rodinou na Masarykovom riadku (dnes  Letná ulica č. 64). Miestny spo-

lok Živena vytvoril po jej  smrti fond (základinu) Albertíny Štefánikovej, z ktorého sa každoročne 

podporovali chudobní žiaci v meste. Maliar Jozef Hanula namaľoval v roku 1928 v Spišskej Novej 

Vsi Podobizeň Albertíny Štefánikovej.   

 JUDr. Ladislav Dušan Štefánik 

* 16. október 1886 Košariská 

† 6. marec 1959 Spišský Štvrtok, pochovaný v Spišskej Novej Vsi 

Mladší brat Milana Rastislava Štefánika. Po vzniku ČSR prišiel do Spišskej Novej Vsi v roku  

1919, aby tu z poverenia župana JUDr. Jána Rumanna  vykonával funkciu slovenského verejné-

ho notára.  Po smrti svojej matky býval na Levočskej ulici č. 1,  kde mal kanceláriu. V právnickom 

povolaní pôsobil  45 rokov. Jeho manželka Elena bola aktívnou členkov  

Spolku Živena a v roku 1936 predsedníčkou charitatívneho spolku pobočky Ústrednej Karity 

(Charity)  v Spišskej Novej Vsi. V manželstve sa im narodili dve deti: dcéra Elena a syn Pavol. 

Ladislav Štefánik v septembri 1925 patril k zakladajúcim členom Spolku sociálnej starostlivosti pri 

Československom štátnom reálnom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Obľuboval Vysoké Tatry, 

často navštevoval Štrbské Pleso. 

 

Zdroje:  

Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves, autor: PhDr. Ružene Kormošová 

Propagačné materiály  o meste Spišská Nová Ves,  

Web stránka www.spisskanovaves.eu 

Autori textov: PhDr. Jozef Kuruc, doc. PhDr. Ivan Chalupecký, PhDr. Ružena Kormošová, Ing. Andrea Jančíková 

 
6. Samospráva  
 

Primátor Mesta 

Primátor je, podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, predstaviteľ mesta, štatutárny organ a najvyšší výkonný organ mesta: 

 zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak tento zákon neus-

tanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, 

 vykonáva mestskú správu, 

 zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym organom, k právnickým a fyzickým osobám, 

 vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania 

zamestnancov obce; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách 
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 organizačného poriadku mestského úradu, 

 rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vy-

hradene mestskému zastupiteľstvu. 

 uchováva vlajku a pečať mesta a používa mestské insígnie. 

Viceprimátorka – zástupkyňa primátora 

 zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie 

v súlade s § 13b zákona o obecnom zriadení v platnom znení, 

 je určená a menovaná primátorom z poslancov mestského zastupiteľstva, 

 počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie: 

a) zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenie, 

b) vykonáva mestskú správu v spolupráci s mestským zastupiteľstvom, 

c) plní úlohy štatutárneho zástupcu v administratívno - právnych vzťahoch. 

 počas prítomnosti primátora vykonáva okruh činností a úloh v rozsahu kompetencií schvále-

ných Mestským zastupiteľstvom, 

 vyhľadáva investorov do miestnej priemyselnej zóny, 

 zabezpečuje výkon samosprávnych funkcií mesta. 

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 

 je zastupiteľský zbor mesta 

 je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.  

 Počet poslancov MsZ je 19, 

 rozhoduje o základných otázkach života Mesta a vykonáva svoju vyhradenú  právomoc podľa 

§ 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Z. z. v platnom znení a v zmysle ostatnej platnej legislatívy. 
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7. Mestský úrad 
 
Prednosta úradu  

Prednosta riadi a zodpovedá za činnosť MsÚ a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a 
technickým zabezpečením jeho činnosti. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor mesta. Za 
svoju 
činnosť zodpovedá primátorovi mesta. V rámci organizačnej štruktúry MsÚ sú priamo podriadený-
mi zamestnancami prednostu MsÚ vedúci oddelení. V zmysle Štatútu Mesta Spišská Nová Ves 
prednosta vedie a organizuje prácu mestského úradu, zabezpečuje hospodársky a správny chod 
mestského úradu, podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva, zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným. 
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8. Školstvo 
 

Je našou povinnosťou, aby sme urobili svet lepším, ako sme ho našli. 

           J. Taylor 

Súčasná spoločnosť potrebuje vzdelaných, múdrych a rozvážnych ľudí, ktorí dokážu 

v náročnej  dobe vytvárať  hodnoty, pretavovať nápady do reálnej podoby a posúvať poznanie 

vpred.  Žijeme v pretechnizovanej informačnej spoločnosti, ktorá vyžaduje vytváranie nových ná-

vykov a zručností, prispôsobovanie sa rýchlemu tempu rozvoja všetkých oblastí života. Vzdeláva-

nie je čoraz viac poznamenávané rýchlym a komplexným prístupom k informáciám vo všetkých 

oblastiach ľudského poznania. Aj to je dôvod pre ktorý si kompetentní ľudia uvedomujú potrebu 

výchovy a vzdelania, lebo len vzdelávanie je perspektívnym zdrojom dlhodobej prosperity  našej 

krajiny. 

            Aj mesto Spišská Nová Ves považuje výchovu a vzdelávanie mladej generácie za 

jednu z najvýznamnejších a trvalých priorít. Strategickým cieľom Školského úradu a oddelenia 

školstva, mládeže a športu je  dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce  

v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, i  na úseku   úseku  voľnočasových aktivít 

deti a mládeže vo všetkých školách a školských zariadeniach, včítane  tých, ktoré nie sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. 

V roku 2012 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 14 materských škôl, 7 základných 

škôl, základná umelecká škola, centrum voľného času a 3 školské strediská záujmovej činnosti. 

Okrem týchto škôl a školských zariadení je na území mesta aj cirkevná základná škola, 2 špeciál-

ne základné školy a  cirkevná a súkromná materská škola a cirkevné školské stredisko záujmovej 

činnosti.  

Materské školy a detské jasle  

Prehľad počtu detí : 

 
 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v prevádzke 14 materských škôl, 13 školských jedální, jed-

na výdajná ŠJ a 2 detské jasle, ktoré sú zverené do správy rozpočtovej organizácie mesta -

Správy školských zariadení.  

Mesto prevádzkuje aj dve triedy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to 

v Materskej škole na Slovenskej ulici (pri detskom oddelení v NsP) a v Materskej škole na ulici S. 

Tomášika (deti s prvkami autizmu).  

 

  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

SŠZ – MŠ 1098 1107 1146 1135 

SŠZ – DJ         

Súkromná MŠ 
–Alžbetka 

- 17 15 21 

Evanjelická MŠ
  

- - 35 39 
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Kapacita materských škôl a detských jaslí v meste je v súčasnej dobe postačujúca. Výchovu 

a vzdelávanie deťom poskytuje 130 pedagogických zamestnancov a 8 zdravotných sestier.  Vy-

bavenie interiérov materských škôl a detských jaslí  je účelové a estetické a spĺňa všetky požado-

vané parametre.  Tým, že vek budov, v ktorých sa t zariadenia nachádzajú sa pohybuje v rozpätí 

od 26 do 100 rokov je logické, že ich technický stav si  vyžaduje rekonštrukcie a opravy. V roku 

2012 sme v rámci opráv: 

- vymenili okná a dvere v materských školách na  Rybničnej,  Hviezdoslavovej, J.Hanulu,    

  Z.Nejedlého, Slovenskej a Gorazdovej ulici, 

- vymenili strešnú krytinu v MŠ na Hviezdoslavovej ulici, 

- zastrešili tri terasy v MŠ na Stolárskej ulici, 

- vykonali  aj mnoho ďalších menších aktivít, ktoré vylepšili technický stav budov. 

V roku 2012 bol stanovený rozpočet pre MŠ, ŠJ a DJ vo výške 2 870 572 €. 

Aj v ďalšom období  má mesto v pláne pokračovať v opravách a rekonštrukciách týchto školských 

objektov. 

 

- vymenili kotol na ohrev teplej vody za úspornejší v MŠ  S. Tomášika, 

-zrenovovali štyri sociálne zariadenia (MŠ Lipová a E. M. Šoltésovej), 

-zakúpili  tri konvektomaty pre školské jedálne (ŠJ pri MŠ na Šoltésovej, Gorazdovej a Stolárskej   

ulici),  

- vykonali  aj mnoho ďalších menších aktivít, ktoré vylepšili technický stav budov. 

V roku 2012 bol stanovený rozpočet pre MŠ, ŠJ a DJ vo výške 2 870 572 €. 

Aj v ďalšom období  má mesto v pláne pokračovať v opravách a rekonštrukciách týchto školských 

objektov. 

Základné školy 

 
Z prehľadu počtu žiakov je evidentný každoročný pokles počtu žiakov. Z dlhodobej prognózy vy-

Prehľad počtu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

  škol. rok 2010/2011 Škol. rok 2011/2012 Škol. rok. 2012/2013 

ZŠ Nad Medzou 697 688 716 

ZŠ Lipová 386 365 346 

ZŠ Levočská 498 501 489 

ZŠ Z.Nejedlého 625 615 624 

ZŠ Ing. O. Kožucha 559 558 535 

ZŠ Komenského 525 500 470 

ZŠ Hutnícka 554 548 537 

SPOLU 3839 3775 3717 
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plýva, že aj v nasledujúcich piatich rokoch bude tento trend pokračovať, a to aj napriek tomu, že 

počty prijímaných žiakov do prvého ročníka sú medziročne porovnateľné. Pokles je spôsobený 

nerovnováhou medzi počtom žiakov končiacich základnú školu a počtom prijímaných žiakov do 

prvého ročníka.   

Päť zo siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prešlo v uplynulých rokoch  

rekonštrukciou z eurofondov a vlastných zdrojov. Z finančných prostriedkov prevádzkového nor-

matívu škôl boli  vymenené okná v ZŠ Lipová a v roku 2012 bola realizovaná prvá etapa výmeny 

okien v ZŠ Hutnícka. Súčasťou zlepšovania podmienok pre vzdelávanie je aj rekonštrukcia so-

ciálnych zariadení, ktorá sa v uvedenom roku realizovala  v ZŠ Z.Nejedlého, či ZŠ Hutnícka.  

Školy sa sústredili aj na úprava areálu školy, napr.  ZŠ Levočská, kde  sa vytvorila oddychovo 

relaxačná zóna, ktorú žiaci využívajú na trávenie veľkých prestávok, počas pobytu v ŠKD.  Na 

konci školského roka sa tu v popoludňajších hodinách realizujú stretnutia detí, učiteľov a rodičov 

a pod. Žiaci a pedagógovia ZŠ Lipová si spríjemnili prostredie školy medzi átriami a využívajú to-

to prostredie na oddych a relax. Kvalitné výsledky a vysoká úroveň výchovno-vzdelávacieho pro-

cesu v spišskonovoveských školách sa dosahuje aj vďaka moderným učebniam a informačno-

komunikačným technológiám. V rámci rekonštrukcie v ZŠ Nad Medzou pribudlo päť moderných 

odborných učební, v roku 2012  aj v  ZŠ Z. Nejedlého pribudla ďalšia moderná učebňa chémie . 

V rámci zlepšovania podmienok pre šport a športové aktivity pribudlo v najväčšej ZŠ na území 

mesta, v ZŠ Nad Medzou moderné multifukčné ihrisko (foto) využívané žiakmi, rodičmi 

a verejnosťou.  V škole so zameraním na výchovu hokejových talentov – v ZŠ Komenského bol 

uvedený do užívania hokejový a hokejbalový štadión  - VSE aréna. Výstavbou týchto športových 

objektov sa rozšírila možnosť školského športu i aktívneho trávenia voľného času detí mimo vyu-

čovania.  S výnimkou ZŠ Ing. O. Kožucha je pri každej základnej škole  minimálne jedna nová 

športová plocha.   

Projekty 

V roku 2012 sa uskutočnil 4. ročník projektu Embraco za ekoló-

giu. Vďaka nemu získali 3 základné školy finančné prostriedky 

na svoje ekologické projekty. Tieto projekty okrem rozvíjania 

ekologického povedomia vedú žiakov aj k estetizácii prostredia, 

v ktorom trávia počas pracovného týždňa najviac času. 

Projekt  vzdelávanie bez hraníc: 

Projekt z operačného programu Vzdelávanie, spolufinancovaný 

Európskym sociálnym fondom v rámci opatrenia 1. 1 

„Premena tradičnej školy na modernú“ je realizovaný 

Základnou školou, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej No-

vej Vsi v školských rokoch 2012/13 a 2013/14 

v celkovej sume 305 538, 17 €.  

Projekt sa zameriava na aplikáciu nových foriem 

vzdelávania, podporu čitateľskej gramotnosti vo vyu-

čovacom procese, inováciu učebných textov 

a materiálov, vrátane výučby anglického jazyka 

a inováciu metód vzdelávania so zameraním na využívanie IKT a regionálnu výchovu vo vyučo-

vacom procese.  
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Úspechy žiakov 

Žiaci našich škôl boli úspešní v celoštátnom testovaní deviatakov, kde žiačka ZŠ Ing. O. Kožucha 

– Lucia Bajtošová mala 100% úspešnosť z oboch testovaných predmetov, 16 žiakov malo 100% 

úspešnosť z matematiky a 1 žiačka zo slovenského jazyka.   

Okrem úspechov našich žiakov v obvodných a okresných kolách predmetových olympiád 

a športových súťaží boli naši žiaci úspešní aj v krajských kolách i celoštátnych súťažiach.  

V celoslovenskom  kole geografickej olympiády žiak ZŠ Nad Medzou, Marek Koňak získal 8. 

miesto a Radoslava Hatalová  v súťaži Čo vieš o hviezdach obsadila 6. miesto.   Dievčatá  zo  ZŠ 

Z. Nejedlého  v cezpoľnom behu  obsadili  7. miesto.  Školský pohár Jednota cup- malý futbal si 

odniesli dievčatá z tej istej školy za 1. miesto, chlapci obsadili 4. miesto, veľký futbal Coca-cola 

cup dievčatá  – 2. miesto, chlapci 4. miesto.  

Školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu zorganizovalo v roku 2012 tradične oslavy 

Dňa učiteľov, kde bolo ocenených 74  učiteľov základných a stredných škôl pôsobiacich na území 

mesta v 4 kategóriách. Pri príležitosti Dňa študentov bolo ocenených 60   žiakov a kolektívov  zá-

kladných škôl a 51 študentov stredných škôl.  Školský úrad je garantom 18   klubových rád, ktoré 

zorganizovali v uvedenom roku   19  

vzdelávacích a metodických podujatí so zámerom zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho 

procesu v základných školách. Zorganizovali sme pre učiteľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta a okolie exkurzno-poznávací zájazd do Prahy a exkurziu do ZŠ internátnej pre deti 

s narušenou komunikačnou schopnosťou v Liptovskom Jamníku.  

Zabezpečili sme inovačné kontinuálne vzdelávania pre učiteľky materských škôl, základných škôl 

a vychovávateľky ŠKD a CVČ. 

Žiaci základných škôl súťažili vo vedomostnej súťaži Naše mesto, kde si po šiesty krát zmerali 

vedomosti o histórii a súčasnosti nášho mesta. 

Na vysokej úrovni bol zorganizovaný aj 16. ročník Spišských športových hier detí a mládeže, kto-

rého sa zúčastnili mestá a obce z celého regiónu Spiš (viď foto) Žiaci a študenti súťažili v 11 špor-

tových disciplínach a hier sa zúčastnilo 865 športovcov. 

Večerný beh mestom sa tradične organizuje prvú stredu v mesiaci jún a tak tomu bolo aj v roku 

2012. Najpočetnejšie boli obsadené žiacke kategórie, pričom celkovo sa behu zúčastnilo 338 

bežcov. Súčasťou tohto športového podujatia bol aj City Run – charitatívny beh na bežiacom pá-

se, ktorého výťažok vo výške 3448 € bol použitý na zriadenie novej relaxačnej multisenzorickej 

miestnosti pre deti s vrodenými defektmi.  Plavecká štafeta je športová aktivita zamerané na roz-

voj masového športu a tradične sa jej zúčastňujú žiaci ZŠ a SŠ na území mesta.  

 

Základná umelecká škola 
Prehľad počtu žiakov  ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Súťaže, ktoré organizovala škola: 

-okresné a krajské kolo súťaže Hudobnej náuky Hnúšťanský akord 2012 /vyhlasovateľ súťaže MŠ 

SR/ 

dátum: február 2012 krajské kolo  
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počet škôl zapojených do súťaže: 6  

-krajské kolo Klavírnej súťaže pre východoslovenský región 

 /súťaž je organizovaná každý druhý rok/ 

dátum konania: 3. apríl 2012  

počet škôl zapojených do súťaže: 30  

počet súťažiacich: 78  

počet našich žiakov zapojených do súťaže: 10  

 

Úspechy na súťažiach: 

medzinárodné: 2 x tretie miesto 

celoslovenské: 10 x  prvé miesto/zlaté pásmo/ 

krajské: 12 x prvé miesto/zlaté pásmo/ 

Predstavenia:  

Výchovné predstavenie určené deťom MŠ a žiakom ZŠ:  rozprávka - Čarovná chvíľa  

Predstavenia pre žiakov gymnázií a žiakov ZUŠ z Ružomberka: hra Matka a hra Psst  

Benefičný program Deti mestu: pod názvom Rozprávková škola  - kino Mier 

 9-ročný cyklus programu deti mestu ukončil program, ktorý mala na starosti naša Základná ume-

lecká škola. Ústrednou témou predstavenia bola idea Komenského odkazu: "Škola hrou", teda 

premeny šedivej školy na školu hravú, rozprávkovú. Tradične sa do programu zapojili okrem ZUŠ 

aj všetky školy zo SNV, CVČ a klub RTVŠ. Režisérsku taktovku držala p. uč. Eva Kopperová, kto-

rá aj aktívne účinkovala. Scénu pripravil so svojimi žiakmi p. uč. Jaroslav Čech. V programe sa 

predstavilo rekordných 246 detí. Svoju premiéru mal na predstavení aj pán primátor PhDr. Ján 

Volný, PhD., ktorý sa v záverečnom obraze predstavil ako školník, ktorý svojím zvoncom ohlásil 

koniec 9- ročnej šnúry tohto projektu a slávnostne prevzal putovný kľúč od školy s prísľubom, že 

bude podporovať túto rozprávkovú školu. 

Obnova  interiéru 

 Nové divadelné štúdio, ktoré spĺňa požiadavky na realizáciu menších  divadelných predstavení. 

Je vybavené svetelnými reflektormi, pódiom a zvukovou technikou. 

 

Prehľad počtu žiakov  ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

 Škol.rok 2010/2011 Škol. rok 2011/2012 Škol. rok. 2012/2013 

ZUŠ individuálna 447 405 401 

ZUŠ skupinová 644 618 554 
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Centrum voľného času ADAM 
CVČ ako rozpočtová organizácia mesta vykonáva svoju činnosť formou záujmových útvarov 

a klubových činností, formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a  exkurzií, miestnych 

a zahraničných táborov.  

V školskom roku 2012/2013 boli vytvorené podmienky pre prácu 198 záujmových útvarov 

s počtom členov  2991. Záujmové útvary viedlo 17 interných pracovníkov centra voľného času a 

97 externých pracovníkov (zamestnaní na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti). 

CVČ organizovalo MAJSTROVSTVA SLOVENSKA vo volejbale žiakov základných škôl v dňoch 

19.-20.4.2012 v športovej hale, kde sa zúčastnilo 12 družstiev. Taktiež organizovalo MAJSTROV-

STVÁ SLOVENSKA vo volejbale žiačok základných škôl v dňoch 26.-27.4.2012 v športovej hale 

s účasťou 12 družstiev. 

V školskom roku 2012/2013 boli zorganizované: 

Športové súťaže obvodného a mestského charakteru v počte 36 s účasťou 3525 žiakov, dve kraj-

ské kola vo volejbale s účasťou 296  žiakov a žiačok SŠ. 

V pracovno- technickej oblasti sme zorganizovali štyri mestské a obvodné kolá   s účasťou 56 

účastníkov. V esteticko kultúrnej oblasti sme zorganizovali 14 podujatí s účasťou 919 detí. 

CVČ bolo organizátorom 16 okresných predmetových olympiád a postupových súťaží, na ktorých 

súťažilo 832 žiakov. 

CVČ zorganizovalo PLES – 8.ročník s účasťou  208 detí a rodičov. Tento ročník bol obohatený 

rozprávkovými postavičkami z Káčerova. 

Letná prázdninová činnosť: 

Bola organizovaná v dvoch zahraničných táboroch v Taliansku a jednom tuzemskom tábore na 

Hnilčíku v celkovom počte 105 detí. 

Počas letných mesiacov júl, august bolo dopravné ihrisko otvorené pre verejnosť od 9,00 hod. do 

17,00 hod. pondelok až piatok bez poplatku. Počas dvoch mesiacov ho navštívilo 767 detí 

v sprievode rodičov. 

Projekty: 

CVČ vďaka projektu ZEBRA získalo materiálne vybavenie detského dopravného ihriska – lavice, 

stoličky, bicykle, kolobežky, šľapacie autíčka. 

CVČ taktiež vybavilo detské dopravné ihrisko dotykovou interaktívnou tabuľou, ktorá slúži na vyu-

čovanie dopravnej výchovy žiakov materských škôl  a žiakov základných škôl I. stupňa. 

V spolupráci s mestskou políciou pri projekte ZEBRA boli preškolení žiaci základných škôl mesta 

I. stupňa v oblasti dopravnej výchovy, a to v teoretickej aj praktickej výuke, taktiež prebehla aj 

zdravotná výuka pre tieto deti.  

Obnova  interiéru: 

V CVČ na Levočskej ulici bola zrealizovaná rekonštrukcia fasády z bočnej strany budovy, vyme-

nené vchodové dvere, rekonštrukcia WC a šatni na prízemí. Taktiež prebehlo vymaľovanie cho-

dieb a niektorých miestnosti CVČ. Bola vybavená klubová miestnosť s 3D domácim kinom , spin-

ningovými bicyklami, loptami na sedenie. 
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9. Sociálna oblasť  

 

V roku 2012 poskytovalo mesto sociálne služby priamo, organizáciou zriadenou mestom – 

Domov dôchodcov a tiež prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. 

Domov dôchodcov - ako rozpočtová organizácia mesta poskytovala  nasledovné služby:  

- Zariadenie pre seniorov - 175 lôžok, 
- Zariadenie opatrovateľskej služby – 18 lôžok, 
- Opatrovateľská služba – 118 opatrovaných , 
- Jedáleň – okrem klientov s celoročným pobytom zabezpečovala stravu pre cca 200 ďalších 
klientov, 

 

Domov dôchodcov v roku 2012 hospodáril s príjmami vo výške 1 958 239 €: 

Štátna dotácia na bežné výdavky    940 873 € 
Dotácia od zriaďovateľa - mesto   289 969 € 
Vlastné príjmy - od klientov    723 397 € 
Mimorozpočtové prostriedky            4 000 € 
Vlastné príjmy - od klientov    723 397 € 
Mimorozpočtové prostriedky            4 000 € 
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Štátna dotácia oproti roku 2011 klesla o 31% čo malo za následok zvýšenie dotácie od zria-

ďovateľa  a nárast vlastných príjmov. Oproti roku 2011 vlastné príjmy vzrástli o 72 195 € . Nárast 

bol spôsobený zvýšením úhrad pre prijímateľov sociálnej služby v zmysle novelizácie zákona 

o sociálnych službách a prijatého VZN Mesta Spišská Nová Ves, kde priemerná úhrada od 

1.7.2012 narástla o cca 120 € oproti roku 2011. (z 220 € na 340 €/mesiac). 

V roku 2012 domov dôchodcov vyčerpal bežné výdavky vo výške 1 951 243 €, z toho v ZpS 

1 394 624 € (72% celkového rozpočtu) ,ZOS Slovenská ulica 152 401 €( 8 % ), na opatrovateľskú 

službu 317 860 € ( 16 % z rozpočtu ) a na jedáleň 86 358 € (4%). Percentuálny podiel osobných 

nákladov, nákladov na prevádzku a transferov vyjadruje graf. Od 1.7.2012 bol na úseku opatrova-

teľskej služby zaznamenaný pokles počtu opatrovaných občanov, čo súvisí s novelou zákona 

o sociálnych službách a prijatého VzN mesta,  kde sa zvýšila cena za hodinu služby z 1,10 € na 

hodinu na 2,50 € na hodinu, pri ekonomicky oprávnených nákladov vo výške 4,88 €/hod. služby 

a 53 000 hodín služby. 

Investičné aktivity Domova dôchodcov v roku 2012  v objeme 692 846 € boli zamerané na 

zateplenie budovy na Brezovej ulici a rekonštrukciu objektu na Slovenskej ulici. Boli taktiež zakú-

pené dve priemyselné práčky do práčovne v vo výške 6 696 €. V rámci bežnej údržby boli 

v zariadení opravené hygienické zariadenia v štyroch dvojposteľových izbách, hygienické zaria-

denia na úseku stravovacej prevádzky, vymenené podlahy v seniorklube, troch kanceláriách a na 

chodbe administratívnej budovy. Previedli sa potrebné hygienické maľovky priestorov. Taktiež bol 

opravený prístrešok pre klientov na prvom oddelení. Do zariadenia boli zakúpené polohovateľné 

postele (6 ks) a postele do dvojlôžkových izieb na prvom oddelení. 
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Mesto Spišská Nová Ves zabezpečovalo prostredníctvom neverejných poskytovateľov na-

sledovné služby:  

- Katarína n.o. – zariadenie pre seniorov – 17 lôžok, 

 - Betezda n. o. a Spišská Katolícka Charita – opatrovateľská služba – 21 opatrovaných,  

Mestský úrad zabezpečoval sociálne služby a sociálnu starostlivosť: 

 - Dom humanity – nocľaháreň pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest, (náklady na prevádz-

ku 39 tis. €, príspevok od štátu 15 tis. €), 

 - Denné centrá – 3 kluby dôchodcov s počtom členov 375 s ročnými nákladmi na prevádzku 

9 tis. €. - Terénna sociálna práca – projekt s podporou Európskeho sociálneho fondu financuje 

činnosť 6 terénnych sociálnych pracovníkov v objeme 95 % oprávnených nákladov, 

- Pohreby bezdomovcov – 2 pohreby v náklade 500 €, 

- Lekárska posudková činnosť – posúdených 101 žiadateľov o sociálnu službu  

Finančná pomoc mesta 

- Jednorazové dávky v hmotnej núdzi – 13 rodinám s nezaopatrenými deťmi v objeme 4 829 

€,- Tvorba úspor pre deti v detských domovoch -  celkom 18 692 € v rámci sociálno-právnej 

ochrany detí a sociálnej kurately,   

 Príspevky darcom krvi pre držiteľov Jánskeho a Kňazovického plakety ročne cca 1 000 

€,  

 Jednorazové finančné príspevky pre neštátne subjekty /tretí sektor/ v objeme 7 270 € :  

Spišská katolícka charita, Jednota dôchodcov na Slovensku, Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých, slovenský zväzu telesne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, 

Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, Materské centrum dietka, Katolícka jed-

nota Slovenska.   
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10. Životné prostredie 
Oddelenie komunálneho servisu(OKS) v roku 2012 zabezpečovalo: 

1. Verejná zeleň 

2. Čistenie mesta 

3. Drobná architektúra (lavičky, fontány, detské ihriská) 

4. Odpadové hospodárstvo 

5. Verejné osvetlenie, energetika 

6. Stredisko verejno-prospešných prác (VPP), Aktivačné práce 

7. Správa cintorínov, WC 

 

1. Verejná zeleň 

Pre súčasné urbanistické tendencie miest je charakteristická snaha o navrátenie priestorovej a 

funkčnej rozmanitosti, kde má zeleň mimoriadny význam. Dotvára priestor, má biologickú, rekre-

ačnú i estetickú funkciu. 

Úlohou OKS je koordinácia všetkých činnosti súvisiacich s problematikou zelene v intraviláne 

mesta (vrátane súkromnej).  Z dôvodu  zatepľovania bytových jednotiek v meste Spišská Nová 

Ves OKS realizuje v spolupráci s dodávateľmi jednotlivých lokalít na VZ obnovu zelene 

s koncepciou do budúcnosti, aby zeleň bola súčasťou jednotlivých sídlisk. (CMZ, Tarča, Mier, Zá-

pad). Na základe vypracovanej aktualizácie ekonomizácie údržby verejnej zelene bola realizova-

ná výsadba plôch ,kde zmenou kultúry výsadby je predpoklad úspory finančných prostriedkov pre 

ďalšie obdobie v jednotlivých lokalitách mesta Spišská Nová Ves. Zrealizované bolo vysadenie 

niektorých pieskovísk, ktoré z bezpečnostného hľadiska hygieny a bezpečnosti neboli vyhovujú-

ce. V celom meste boli zmapované a následne nahradené krovitou zeleňou. Tvorba, údržba a 

ochrana VZ bola zabezpečovaná súkromnými firmami (Brantner Nova s.r.o., Drabochs, Arbo 

Spiš, A-Les servis s.r.o. ). Mesto je rozdelené na 4 časti na základe relatívnej homogénnosti zele-

ne. 

V priebehu roka 2012 bola činnosť na úseku zelene zameraná predovšetkým na dôslednú údrž-

bu, a revitalizáciu prestárlej, alebo nevhodnej zelene, tvorbu zelene (Mier , Tarča, Západ, CMZ- 

Ferčekovce, Nov. Huta.)  

V rámci finančných možnosti bolo v roku 2012 vysadených  200 ks vzrastlých stromov v bale dru-

hovej skladby( listnaté + ihličnaté stromy). Ďalej bolo vysadených 556 ks kríkov rôznych druhov 

a skladby. V priebehu mesiaca máj 2012 bola  zrealizovaná letničková výsadba v počte 20 tis. ks. 

V roku 2012 bola zrealizovaná 3x kosba na sídliskách Mier,Tarča,Západ a CMZ vrátane Ferčeko-

viec a Novoveskej Huty.  

Tabuľka č.1 

 

Sledovaný rok 2012 

CMZ,Vonk.okruh 146 450€ 

Sídlisko MIER 44900€ 

Sídlisko Tarča 41750€ 

Sídlisko Západ 27250€ 
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2. Čistenie mesta  

Čistenie mesta (ručné a strojné, vývoz malých smetných nádob vykonáva firma Brantner s.r.o. 

Čistotu mesta vzhľadom k finančným možnostiam možno hodnotiť ako veľmi dobrú.(viď. tab.č.2) 

K 31.12.2012 bol počet obyvateľov 36760. Celkové vyčerpané finančné prostriedky činili 

327 835,26€ . Náklady na 1 obyvateľa za rok 2012 predstavovalo 8,92 €.  

Úsek čistenia mesta je vnímaný občanmi ako samozrejmosť, ale je náročný na dennú operatívnu 

prácu  OKS.  

Tabulkač.2 

 
 

3. Drobná architektúra 

Nie zanedbateľný rozsah prác je venovaný údržbe detských ihrísk (DI), údržbe lavičiek a správa 

fontán. Finančný prehľad o investíciách na tomto úseku je uvedený v tab. č.3. 

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebolo možné splniť všetky požiadavky občanov 

a MsV z jednotlivých lokalít mesta Spišská Nová Ves. 

Znepokojujúca je situácia devastovania DI a športovísk vandalmi, ktorí si neuvedomujú, že od-

straňovanie nimi spôsobených škôd je hradené aj z ich peňazí.  

V roku 2012 boli vybudované a zrekonštruované tri polyfunkčné drevené zariadenia – drevený 

vláčik pre najmenšie deti, drevený domček so skĺzom, zrekonštruované pieskoviská.

(Agátová,Lipová-sídl.Tarča, ulica Rázusova-CMZ).Na všetkých jestvujúcich detských zariade-

niach bola zrealizovaná bezpečnostná údržba a boli realizované drobné výmeny a opravy ne-

funkčných dielcov na všetkých zostavách v meste Spišská Nová Ves.Na všetky detské zariadenia 

bol osadený prevádzkový poriadok pre používanie detského zariadenia. Bol zakúpený 

a rozvezený piesok do vopred určených pieskovísk – vyhovujúcim hygienickým predpisom 

v meste Spišská Nová Ves.. 

Údržby fontán a pamätných tabuľ sa pravidelne realizovala údržba v rámci finančných možnosti a 

potreby 

Tabuľka č.3 

 
 

 

 

 

 

Sledovaný rok 2012 

Jarné čist.MK  13 270€ 

Strojné čist. MK  53 920€ 

Ručné čist.MK  87 670€ 

Zimná údržba-RČ   5 995€ 

Vyp.smet.nádob  23 710€ 

Údržba sm.nádob    2 800€ 

Sledovaný rok 2012 

Údržba fontán a pamiatok 3 200 € 

Lavičky 4 600 € 

Detské ihriská 13 100 € 
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4.Odpadové hospodárstvo 

Činnosti Mesta v oblasti odpadového hospodárstva sú zamerané na zvyšovanie účinnosti separo-

vaného zberu odpadov ako nástroja na znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládke a 

najmä na znižovanie produkcie množstva komunálnych odpadov.  

Súčasťou systému odpadového hospodárstva v meste je: 

 systém zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu, 
 systém zberu, odvozu a zhodnocovania vyseparovaných zložiek z komunálnych odpadov, 
 prevádzkovanie Zberného dvora, 
 odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, 
 rekonštrukcia stanovíšť na kontajnery, 
 pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania. 

 

Finančný prehľad o investíciách na tomto úseku je uvedený v tab. č.4. 

Činnosti spojené so zabezpečovaním odpadového hospodárstva realizuje f. Brantner Nova  s.r.o.,  

ktorá je zároveň prevádzkovateľom skládky odpadov Kúdelník II.V roku 2012 Mesto na skládke 

odpadov zneškodnilo spolu 10 218 t odpadov. 

OKS  zabezpečuje menežovanie  systém zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu 

ako i systém zberu, odvozu a zhodnocovania vyseparovaných zložiek z komunálnych odpadov. 

Mesto ako člen združenia obcí  SEZO – Spiš v roku 2012  pokračovalo v realizácii celoplošného 

rozšírenia separovaného zberu v rámci projektu SEZO – separovaný zber  odpadu. V súčasnosti 

sa separujú tieto zložky : 

 papier a lepenka 
 obaly z plastov a plasty 
 obaly zo skla a sklo 
 obaly z kovov 
 kompozitné obaly (tetrapaky) 
 

V rodinných domoch je zavedený pravidelný odber týchto zložiek z farebne odlíšených plastových 

vriec v zmysle zvozového kalendára. V bytových domoch je zavedený tzv. donáškový systém 

zberu  - sú vytvorené stanovištia osadené farebne odlíšenými kontajnermi . 

V tomto období  Mesto priebežne rozširovalo stanovištia na separovaný zber na jednotlivých síd-
liskách mesta.  
Pre občanov bývajúcich v obytných a rodinných domoch Mesto v spolupráci s f. Brantner Nova 
s.r.o. realizovalo v rámci kampane „Výkup papiera na Vašej ulici“ výmenu zberového papiera za 
toaletný papier. Na sídliskách Mier, Tarča, Západ I a v centrálnej mestskej zóne boli osadené 
kontajnery na textil. 
Realizovala sa i  rekonštrukcia  najviac zdevastovaných stanovíšť na kontajnery v lokalitách síd-
lisk  Tarča, Mier a Západ I. 
Mesto zabezpečuje prevádzkovanie Zberného dvora, miesta kde môžu občania celoročne bez-
platne odovzdať vyseparované zložky z komunálnych odpadov, nebezpečné odpady, veľkoobje-
mové odpady a drobný stavebný odpad. 
Priebežne sa odstraňovali nelegálne skládky odpadov - prevažne v lokalitách Vilčurňa 
a Podskala. 
Z dôvodu zvýšenia komfortu na stanovištiach kontajnerov pri obytných domoch ako  i  zjednodu-
šenia manipulácie pri odvoze, OKS pristúpilo k výmene kovových kontajnerov o objeme 1100 l za 
plastové. Výmenu OKS realizovalo na sídl. Východ, sídl. Západ I,  sídl. Tarča a sídl. Mier.  
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5. Verejné osvetlenie, energetika  

V roku 2012 sme zrealizovali pri prevádzkovaní verejného osvetlenia výmenu energetický menej náročných svietidiel 

v počte 40 ks v lokalitách ulíc Hronského, Čergovská, Turčianská, Čajaka, Karpatská, Ferčekovský chodník. V tomto 

roku sme previedli nátery stĺpov v počte 135 ks ako aj výmenu poškodených krytov na stĺpoch VO v počte 50 ks. 

V lokalitách Predná Huta, Novoveská Huta-Rybníky a ul.Sadová sme rozširili sieť VO. V uvedenom roku sme rozširili 

osvetlenie  prechodov pre chodcov na križovatkách Školská-Hviezdoslavová, Rázusová – Elektrarenská, Gorkého – 

Šestnástka. Doplnili sme 3ks rovádzačov na ul.Zimnej pre potreby Spišských ,Vianočných a remeselných  trhov. 

V rámci rekonštrukcie sme vymenili 3 ks poškodených rozvádzačov  merania. 

 

 

6. Stredisko verejno-prospešných prác (VPP), Aktivačné práce 

Pri OKS od roku 1995 pracuje stredisko VPP, kde pôsobí ročne od 40 do 50 pracovníkov zamest-

naných cestou NÚP. Filozofiou zriadenia takéhoto strediska bolo šetrenie finančných prostriedkov 

z mestského rozpočtu, a to z toho dôvodu, že pri zvyšujúcich sa jednotkových cenách vstupov, pri 

stagnovaní finančných zdrojov na kapitole OKS, už nebolo možné zabezpečovať taký vecný roz-

sah prác, aký je žiadúci z titulu udržiavania štandartných služieb v meste Spišská Nová Ves. Na 

stredisku RČM je zamestnaných 10 pracovníkov na trvalý pracovný pomer. 

Prínos strediska okrem vecného rozsahu vykonávaných prác je aj v tom, že dáva šancu aspoň na 

krátke obdobie zamestnať všetkých dlhodobo nezamestnaných so základným vzdelaním . 

V roku 2012 bolo prijatých na aktivačnú činnosť 50 nezamestnaných, ktorí vyhovovali podmien-

kam Úradu práce. Ďalší pracovníci boli prijatí na pracovné dohody medzi úradom práce 

a Mestom Spišská Nová Ves v počte 22 pracovníkov. Prevažná časť pracovnej náplne spočívala 

hlavne v ručnom čistení jednotlivých sídlisk-Západ, Mier, Tarča.V zimnom období pracovníci na 

aktivačných prácach sa venovali posypovaniu pridelených chodníkov, šikmýn v jednotlivých loka-

litách mesta na základe plánu zimnej údržby. V jarných, letných, jesenných mesiacoch prevažná 

časť práce spočívala v kosení, hrabaní, v jarnom a jesennom vyhrabávaní lístia, likvidácii divo-

kých skládok. V 2. polovici roku 2012 bol pracovníkmi aktivačných prác prečistený protipovodňo-

vý kanál na sídliku Mier-ulica Wolkerová.  

Pracovníkmi prijatími na aktivačnú prácu v roku 2012 Mesto Spišská Nová Ves ušetrilo nemalé 

finančné prostriedky z rozpočtu mesta na vyššie uvedené práce na jednotlivých sídliskách 

a ostatných lokalitách v meste. Prehľad finančných prostriedkov na Stredisku a aktivačnú činnosť 

uvádza tabuľka č.4.Tabuľka č.4   

 

 

 

Sledovaný rok 2012 

Odpadové hos- 1 079 858 € 

Sledovaný rok 2012 

VPS 150 530€ 

El.Enertgia 269 470€ 

Sledovaný rok 2012 

Str.čist.mesta 136 395€ 

Aktivačné práce 24 563€ 
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11. Atraktivita územia a technická infraštruktúra 
V roku 2012 mesto v oblasti dopravnej infraštruktúry realizovalo aktivity v oblasti zvýšenia počtu 

parkovacích miest na sídliskách, rekonštrukcie miestnych komunikácií a údržbe chodníkov, zvý-

šenia bezpečnosti chodcov pri školských zariadeniach:  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 

–    rekonštrukcia pripojovacích chodníkov zo zámkovej dlažby /Slovenská, Mlynská, Letná – 

spolu 200 bm/ v lokalite budovanej okružnej križovatke na Markušovskej ceste 

rekonštrukcia miestnej komunikácie pri Daňovom úrade – I. etapa /80 bm/ 

autobusová zastávka na Muráňskej ulici + prístrešok 

rozšírenie križovatky Hutnícka 

Zvýšenie bezpečnosti v cestnej doprave a optimalizácia svetelnej signalizácie 

Osadenie meračov rýchlosti na hlavných príjazdových komunikáciách do mesta /Gorkého, 

Školská/ 

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v blízkosti školských zariadení – projekt ZEBRA /osadenie 

dopravných značiek Pozor deti a zvýraznenie priechodov pre chodcov červenou výstraž-

nou farbou úprava svetelnej signalizácie – optimalizácia priepustnosti jednotlivých križova-

tiek a  koordinácia celého systému 

Parkoviská – zvyšovanie počtu parkovacích miest 

Parkovisko na ul. Brezová 11 /24 miest/ 

 

 

 

 

 

Parkovisko na ul. Zd. Nejedlého /28 miest/  

 

 

 

 

 

Parkovisko na ul. Rázusova 56-58 /14 miest/ 
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Oprava chodníkov – výmena asfaltového krytu /spolu 850 bm/ 

Hečku 2-24  

Komenského 1-7  

Lipová 4-9  

Tr. 1. Mája 37-51  

Slovenská 33-57  

Tkáčska 4  

Rastislavova 1-3  

Údržba miestnych komunikácií 

Údržba a vysprávky MK, údržba a obnova zvislého a vodorovného značenia, údržba zá-

bradlí a mostov, údržba autobusových zastávok, zimná údržba komunikácií, údržba sve-

telnej signalizácie, údržba dažďových poklopov   

 

Bod. 1-3 /120 tis EUR/ 

Bod. 4-5 /487 tis EUR/ 

Investičná výstavba: 

Okružná križovatka Markušovská cesta 

Mesto v rámci zlepšenia dopravnej infraštruktúry 

v spolupráci s VÚC KSK pripravilo a spolufinancovalo vý-

stavbu okružnej križovatky Markušovská cesta vrátane re-

konštrukcie parkoviska . 

Spolufinancovanie mesta:  130 tis. EUR 

Hokejové ihrisko – ZŠ Komenského 

Pre skvalitnenie športovej hokejovej prípravy a voľnočasových aktivít detí a občanov, mesto 

v spolupráci s Inštitútom hokejových štúdií spolufinancovalo a zrealizovalo v areáli školy 

ZŠ Komenského vonkajšie hokejové ihrisko s parametrami IIHF. 

Spolufinancovanie mesta:  12,5  tis. EUR 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia Domova dôchodcov a Zariadenia opatrovateľskej služby 

Realizácia rekonštrukcie DD a ZOS rieši zníženie energetickej náročnosti budovy domova 

dôchodcov na Brezovej ulici kontaktným zatepľovacím systémom, úpravu záhradnej časti 

a komplexnú rekonštrukciu objektu ZOS za účelom vytvorenia denného stacionára pre 

seniorov. Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ, ŠR a mesta. 

Spolufinancovanie mesta:  120  tis. EUR 
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12. Mestské organizácie 
 

Mestské kultúrne centrum 
Základným poslaním je i napriek menej priaznivému ekonomickému prostrediu v našom regióne 
zabezpečiť optimálny štandard kultúrneho vyžitia občanov i návštevníkov nášho mesta. Svojou 
činnosťou však mnohokrát presahuje miestny, či regionálny charakter. MKC ako inštitúcia je špe-
cifická tým, že vo svojich objektoch aktívne vytvára priestor pre kultúrne aktivity v záujmovej ume-
leckej činnosti občanov, ako aj cieľavedome a dramaturgicky zabezpečuje kultúrnu ponuku hod-
notných programov rôznych žánrov. 
 
Záujmová umelecká činnosť 
 
- Folklórny súbor Čačina 
 Úspešná a dlhodobá činnosť súboru bola ocenená v roku 2012 Košickým samosprávnym 
 krajom – Cenou predsedu KSK Zdenka Trebuľu. 
- Detský folklórny súbor Ihrik 
- Divadelný súbor Hviezdoslav 
 V roku 2012 pripravil DS Hviezdoslav už 128. premiéru - hru Z. Zemaníkovej: 
 PESNIČKOVÉ NEVESTY pre detské publikum, kde dostali príležitosť dvaja mladí 
 noví adepti ( N.Artimová a M.Grondžák) a jeden starší muzikant  (Š.Melikant). 
 
 
Záujmovú umeleckú činnosť charakterizujeme ako dobrovoľnú neprofesionálnu tvorivú činnosť 
mládeže a dospelých, rozvíjanú v oblasti určitého umeleckého odboru. Predstavuje umelecké ak-
tivity, ktoré ich nositelia vykonávajú neprofesionálne,  vo svojom voľnom čase a bez nároku na 
honorár. Aj naša miestna kultúra je pojem oveľa širší. Bez nej a tvorivosti by bola kultúra bez ži-
vota. Diváci a návštevníci našich podujatí ZUČ vnímajú jej výsledky, plody jej tvorcov v podobe 
akcií a rôznych programov. Za touto prezentáciou je však neviditeľné , ale o to väčšie množstvo 
činorodej práce. 
O vysokej úrovni a kvalite ponuky svedčí tento stručný výpis podujatí realizovaných v minulom 

roku: 

Ples v Redute 
Divadelné predstavenie ROZHODCOVIA – herci bratislavských divadiel 

(Voštinár,Kobielsky, Bystriansky) 
Martin Babjak (spev) a Daniel Buranovský (klavír) – koncert 
Richard Muller (hosť Dan Bárta ) – Potichu tour 2 1/2 - koncert 
DS Hviezdoslav – premiéra divadelnej hry Pesničkové nevesty 
Štátna filharmónia Košice 
Helena Vondráčková, kapela Charlie band – galakoncert pri príležitosti životnéhojubi-

lea speváčky 
Radošinské naivné divadlo : Len tak prišli 
 

Iné podujatia festivalového charakteru: 
Spiš rock Fest 2012 – festival spišských rockových skupín amfiteáter Madaras park 
Graffiti Spiš 2012 – 5.ročník – sídl. Východ – detské ihrisko 
Letný bažant kinematograf 
Letné kino pred Redutou 
 

Kino MIER 

Hrací profil Kina Mier je zameraný hlavne na filmovú produkciu prostredníctvom distribučných 

spoločností. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kina sú filmové predstavenia pre deti a mládež. 

Pre náročného diváka pravidelne organizujeme FILMOVÝ KLUB , kde zaraďujeme hlavne ume-

lecky hodnotné európske filmy a ostatnú produkciu z celého sveta 
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Zoologická záhrada 
 

Zoologická záhrada spolu s Madaras parkom a prírodným amfiteátrom je vyhľadávanou lokalitou 

v rámci mestskej a prímestskej rekreácie i návštevníkmi a turistami z regiónu a celého Slovenska. 

Zoologická záhrada vznikla v roku 1989. Rozprestiera sa na rozlohe 8,5 ha. V roku 2012 ju na-

vštívilo 83 351 návštevníkov. ZOO ako príspevková organizácia mesta zabezpečuje odbornú sta-

rostlivosť o 119 druhov a 307 jedincov zvierat. Z toho 122 cicavcov (41 druhov), 83 vtákov (35 

druhov), 18 plazov (14 druhov), 80 rýb (26 druhov) a 4 bezstavovce (3 druhy). Súčasťou ZOO je 

tiež pavilón Aquaterra, kde môžeme nájsť rôzne druhy rýb, plazov, bezstavovcov, vyšších primá-

tov a tiež surikaty. Zoologickú záhradu podporujú aj adoptívni rodičia a sponzori, ktorí od roku 

2007 pomohli čiastkou vyššou ako 30 tisíc €. 

Začiatok roka 2012 sa niesol v ZOO rekonštrukciou objektu, ktorý slúži dnes ako pavilón Aquater-

ra, ZOO shop, multifunkčná miestnosť, kancelárske priestory a cukráreň Pohoda. V roku 2011 

sme získali zo ZOO Košice krkavce veľké. Dočasne boli umiestnené v karanténnych priestoroch, 

preto bolo pre nich potrebné urýchlene vybudovať novú voliéru. Pavilón Aquaterra sa nachádza 

mimo areálu Zoologickej záhrady, v blízkom Madaras parku. Návštevníci vychádzali zo ZOO 

do parku a ku pavilónu išli po neupravených chodníkoch. Preto sme väčšiu časť chodníkov v spo-

lupráci s mestom opravili. Staré betónové potrubie na prítok vody do jazera sa z dôvodu poškode-

nia neustále upchávalo. Preto bolo potrebné ho vymeniť za nové plastové.  Po prvýkrát sme 

usporiadali akciu “Živý Betlehém” v našej ZOO. Preto sme museli postaviť maštaľ s výbehom pre 

zvieratá. V októbri sme vybudovali nové schodisko pre únikový východ z pivničných priestorov 

pavilónu Aquaterra. 

Rok 2012 možno hodnotiť z hľadiska chovateľskej činnosti ako veľmi úspešný a je určitým medz-

níkom rozvoja zoologickej záhrady. Okrem  prírastkov viacerých druhov zvierat (koza kamerún-

ska, dikobraz bielochvostý, kengura červenokrká, kapybara močiarna, lama krotká, pony shet-

landský, daniel škvrnitý, muflón lesný, kačica pižmová, papagáj nádherný, agapornis fischeri, pa-

pagájec vlnkovaný) sa minulý rok podaril aj úspešný odchov primátov, a to konkrétne gibona lar, 

na čo sme pyšní. 

V roku 2012 sme začali s chovom viacerých druhov terárijných zvierat, bezstavovcov, pazúrika-

tých opičiek a morských a sladkovodných rýb. Pribudli napr. varan stepný, varan mangrový, cha-

meleon jemenský, pytón tmavý, koralovka sedlatá, užovka červená, pavúk vtáčkar, gekončík noč-

ný, škorpión tŕnitý, vodné korytnačky, kosmáč bielofúzy, tamarín pinčí. Na tento účel bola zrekon-

štruovaná a prerobená budova bývalej reštaurácie Sad, z ktorej vzniklo jedno moderné chovateľ-

ské centrum, kde si návštevníci môžu všetky spomínané zvieratá pozrieť celoročne. V súvislosti 

s chovom uvedených druhov bolo potrebné zriadiť v rámci hospodárskej časti aj odchovňu mor-

čiat peruánskych, potkanov, myší a cvrčkov. 

Okrem týchto nových druhov sme v tomto roku  získali či už deponáciou, darom alebo kúpou aj 

  
Počet predstavení Počet divákov 

Počet divákov na 
predstavenie 

Celkový počet predstavení 556 18 609   

S toho:       

Európske filmy: 208 8207 40 

Filmy pre školy: 43 7761 37 

Filmový klub: 45 865 20 
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papagáje horské, papagáje patagónske, surikaty vlnkavé, fretky domáce, tragopany obyčajné.  

Našim cieľom je neustále skvalitňovanie a rozširovanie chovateľských zariadení tak, aby vyhovo-

vali všetkým legislatívnym normám a prispievali k čo najväčšej pohode našich „chovancov“. Prvo-

radou úlohou v tomto smere je výstavba nového chovného zariadenia pre medvede, kde bol spra-

covaný projekt s cieľom získať financie z eurofondov, avšak ten neuspel. To však neznamená že 

sa nebudeme naďalej snažiť o získanie finančných prostriedkov - či už opätovne z eurofondov 

alebo z iných zdrojov. Nemenej dôležitým zámerom je aj modernizácia pavilónu opíc a veľkých 

šeliem, kde túto plánujeme uskutočniť postupne po častiach podľa financií. Vďaka pavilónu Aqua-

terra sme mohli začať aj s chovom rýb. Máme dve morské a dve sladkovodné akvária. 

V rámci svojej činnosti organizuje ZOO množstvo kultúrnych a osvetových podujatí. Z nich najza-

ujímavejšie sú: Deň Zeme, Prvomájové oslavy a oslavy MDD, Strašidelná noc, Mikuláš v ZOO 

a iné. Pre deti materských a základných škôl organizuje ZOO vzdelávacie programy. 

V ZOO je množstvo drevín, z ktorých je viac ako 30 druhov označených. Areálom preteká potok 

Holubnica a príjemné prostredie dotvára jazero s ostrovom, ktoré je domovom vodných vtákov.  

V ZOO shope si návštevníci môžu zakúpiť suveníry. Nachádzajú sa tu dve detské ihriská 

s rôznymi atrakciami, bufet a cukráreň. 

STEZ  -Správa telovýchovných zariadení 
Ako mestská príspevková organizácia sme v roku 2012 prevádzkovali vo svojej hlavnej činnosti 7 

športových objektov, ktoré sú majetkom Mesta Spišská Nová Ves, a to Zimný štadión, Kúpalisko 

a plaváreň, Športová hala, Futbalový štadión, Atletický štadión, Kolkáreň a Tenisová hala. V pod-

nikateľskej činnosti prevádzkovala dva hotely - Hotel Preveza, ktorý je v majetku Mesta Spišská 

Nová Ves a Hotel Šport, ktorý je v majetku Šport, spol. s r.o. Spišská Nová Ves. V priebehu roka 

2012 sme dosiahli náklady v hlavnej činnosti 1 689 359 € a v podnikateľskej činnosti 388 306 €, 

čo spolu činilo 2 077 665 €. V oblasti príjmov sme dosiahli tržby z hlavnej činnosti 1 682 995 €, z 

rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves činila úhrada nákladov za športové kluby, ktoré využívajú 

športoviská 1 009 314 €. Z vlastnej činnosti sme v hlavnej činnosti dosiahli príjmy za športoviská 

673 681 € a v podnikateľskej činnosti 388 967 €. V celkovom hodnotení hospodárenia za rok 

2012 v hlavnej činnosti bola strata 6 368 € a v podnikateľskej činnosti zisk 662 €. Strata v hlavnej 

činnosti bola spôsobená z dôvodu neplánovaného uhradenia nájomného za syntetickú ľadovú 

plochu v mesiaci december 2012 vo výške 8 280 €. 

Lesy Mesta Spišská Nová Ves 
Lesný majetok mesta Spišská Nová Ves tvorí samostatný lesný užívateľský celok Lesy mesta 

Spišská Nová Ves o rozlohe 7 147,88 ha. Väčšia časť lesov sa nachádza v ochrannom pásme 

Národného parku Slovenský raj (4 815 ha). V súčasnosti sa na území spoločnosti Lesy mesta 

Spišská Nová Ves, s. r. o., nenachádzajú hospodárske lesy, ale iba lesy ochranné o rozlohe 1 

185,62 ha a lesy osobitného určenia o výmere 5 962,26 ha. Lesné porasty sú prevažne v 5. les-

nom vegetačnom stupni, jedľovo-bukovom. Ihličnaté dreviny(smrek a jedľa) tvoria vyše 60 % po-

rastov. Z listnatých drevín prevláda buk. Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., zalo-

žená v decembri roku 1992 v súčasnosti zamestnáva 49 zamestnancov (25 THZ a 24 robotní-

kov). Pestovná a ťažbová činnosť  vychádza z Lesného hospodárskeho plánu a z aktuálnych po-

trieb lesných porastov a zabezpečujeme ich výhradne dodávateľským spôsobom. V období rokov 

2007-2012 spoločnosť vykonávala lesnícke činnosti v súlade so svojím predmetom podnikania a 

v zmysle platných legislatívnych noriem pre lesné hospodárstvo a poľovníctvo, najmä podľa pred-

pisov lesného hospodárskeho plánu na roky 2006 až 2015.  
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Tabuľka č. 1: Prehľad vykonaných prác v pestovnej činnosti za obdobie 2007 

- 2012 

 



42 

Realizácia pestovnej činnosti bola podporená aj finančnými prostriedkami EÚ v rámci úspešných 

projektov, konkrétne: 

• v roku 2008 (realizácia v roku 2009) projekty zamerané na ozdravné opatrenia - vápnenie a 

hnojenie lesných porastov celkom vo výške viac ako 1,5 mil. € 

• projekt ozdravných opatrení pre LUC Lesy mesta Spišská Nová Ves na roky 2009-2011 

v celkovej výške 171 870 € 

V roku 2008 sa nám podarilo získať dotáciu na 

rastlinolekársku starostlivosť v hodnote 44 400 € 

a v roku 2012 sme boli úspešní v žiadosti 

o poskytnutie dotácie na trvalo udržateľné hospo-

dárenie v lesoch v celkovej výške 59 541  €. 

 V ťažbovej činnosti prevládajú stále vysoké 

náhodné ťažby v ihličnatých porastoch 

s vysokým zastúpením smreka. Oblasť Spiša v 

dôsledku dlhodobého pôsobenia imisií je jednou 

z najviac postihnutých oblastí Slovenska. Zvlášť 

negatívne sa to prejavuje na poškodených les-

ných ekosystémoch. Škody na lesných poras-

toch po primárnom poškodení imisiami narasta-

jú aj vplyvom celého radu ďalších sekundárnych 

činiteľov a nadobudli značné rozmery. Z uvede-

ných dôvodov bol pre celú oblasť Spiša vyhlá-

sený stav ohrozenia. Prehľad ťažby dreva za 

obdobie od roku 2007 do roku 2012 poskytuje 

nasledujúca tabuľka. 

 

 

Tabuľka č. 2: Ťažbové činnosti 
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Teplo a tepelné hospodárstvo 
 

EMKOBEL - akciová spoločnosť Spišská Nová Ves je obchodná 

spoločnosť s komunálnou kapitálovou účasťou. Jediným akcioná-

rom a vlastníkom spoločnosti je Mesto Spišská Nová Ves. Zá-

kladné imanie spoločnosti je 285 467,702540 EUR pozostávajú-

ce z 860 akcií, menovitá hodnota jednej akcie je 331,939189 

EUR. Akcie majú podobu zaknihovaných cenných papierov, zne-

júcich na meno. 

Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.8.1996 podľa zákona č. 

513/91 Zb. a prevzatím správy tepelného hospodárstva zahájila od 1.1.1997 hospodársku čin-

nosť. Od svojho vzniku prešla niekoľkými zmenami. Pôvodní  zahraniční akcionári  koncom roku 

1998 a domáci akcionári začiatkom roku 1999  predali všetky svoje podiely Mestu Spišská Nová 

Ves. 

Hlavným predmetom podnikania akciovej spoločnosti je výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej 

vody pre bytové a nebytové priestory v meste, vedľajším výroba a dodávka elektrickej energie 

z kogeneračných jednotiek prevažne do verejnej siete. 

Pre tento účel má spoločnosť  prenajatý tepelno-energetický komplex Mesta Spišská Nová Ves, s 

ktorým podniká a zabezpečuje jeho modernizáciu, na čo má Úradom pre reguláciu sieťových od-

vetví vydanú licenciu na  podnikanie v energetických odvetviach. 

Spoločnosť v roku 2012 prevádzkovala 24 plynových kotolní o celkovom inštalovanom výkone 

114,7 MW, 18,3 km teplovodných potrubných rozvodov. V jednej plynovej kotolni na sídlisku Tar-

ča prevádzkovala aj dve kogeneračné jednotky na združenú výrobu tepla a elektriny, spolu o in-

štalovanom výkone 0,33 MWel. a 0,49 MWtep. 

Z vyrobenej elektrickej energie v kogeneračných jednotkách v celkovej výške 1 155 MWh spoloč-

nosť predala do verejnej siete 58 %, pre Správu telovýchovných zariadení 31 % a pre vlastnú 

spotrebu dodala 11 %  vyrobenej elektrickej energie. V roku 2012 spoločnosť predala  88 900 

MWh  tepla na vykurovanie a ohrev 281 949 metrov kubických teplej úžitkovej vody. Teplo a teplú 

úžitkovú vodu dodáva do cca 9200 bytov, ale i do  šiestich základných škôl, dvoch stredných škôl, 

ôsmich materských škôl a pre ostatnú infraštruktúru mesta. Ročný obrat spoločnosti v roku 2012 

bol vo výške 7 044 688 EUR. V roku 2012 spoločnosť zamestnávala v trvalom pracovnom pome-

re 47 pracovníkov. 

Nepretržitý proces modernizácie a zavádzanie nových technológií v tepelných zariadeniach sa 

prejavil v zlepšení využitia výrobných kapacít a  v priaznivom poklese  spotreby zemného plynu. 

Zavedený moderný automatizovaný systém riadenia tepelných zariadení garantuje i vysoký stu-

peň ich bezpečnosti a efektívnosti. 

Z dôvodu priaznivejších klimatických podmienok, zatepľovaniu budov, ich hydraulickým vyregulo-

vaním a termostatizáciou sme oproti objednanému množstvu tepla na rok 2012 predali o 11 270  

MWh menej tepla, čo malo vplyv  na zníženie tržieb za predané teplo a teplú úžitkovú vodu. Z 

týchto dôvodov sme  našim odberateľom z fakturovanej sumy za rok 2012 vrátili sumu 776 025 

EUR. 

V roku 2012 sme zaplatili Mestu Spišská Nová Ves zmluvne dohodnuté nájomné za prenajaté 
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tepelné zariadenia vo výške 845.250 EUR, čo je o 81.079 EUR viac, ako v roku 2011. Mesto 

Spišská Nová Ves preinvestovalo z tejto čiastky do modernizácie tepelného hospodárstva sumu 

62.566 EUR. Medzi najväčšie investičné akcie v roku 2012 patrí investičná akcia "Výmena riadia-

ceho systému v plynovej kotolni Rázusova v sume 40.613 EUR a výmena  vykurovacieho kotla v 

plynovej kotolni Fabiniho v sume 19.663 EUR. Zabezpečili sme tak splnenie schváleného inves-

tičného plánu na rok 2012. 

Mesto Spišská Nová Ves má vypracovanú energetickú koncepciu, ktorá bola prijatá a schválená 

mestským zastupiteľstvom a na základe tejto skutočnosti naša spoločnosť obdržala od Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví povolenie na výrobu a predaj tepelnej energie do roku 2032. 

 

Mikropôžičkový program BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. v roku 2012 
 

 Pôvodný mikropôžičkový program bol zameraný na rozvoj malého podnikania, zvýšenie 

miery prežitia malých a začínajúcich podnikateľov, na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových 

pracovných miest v regiónoch Slovenska, a to prostredníctvom riešenia problému prístupu ma-

lých a začínajúcich podnikateľov ku kapitálu. 

Účelom podpory poskytovanej prostredníctvom realizácie Mikropôžičkového programu bolo sprí-

stupnenie finančných prostriedkov malým podnikateľom formou úverov (mikropôžičiek) za zvý-

hodnených podmienok bez toho, aby dochádzalo k poskytovaniu štátnej pomoci v zmysle zákona 

č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, a tým pomôcť pri začatí, stabili-

zovaní a rozvoji podnikateľskej aktivity ako aj preklenutí dočasných problémov pri financovaní 

podnikateľskej činnosti. 

 BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. bola realizátorom programu pre okresy Spišská Nová Ves, 

Levoča, Gelnica a Rožňava. Partnermi zapojenými do programu boli Mesto Spišská Nová Ves, 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v Bratislave (NARMSP) a UniBan-

ka, a.s. Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves.  

 Schvaľovanie a poskytovanie mikropôžičiek bolo 17. 2. 2010 dočasne pozastavené. NA-

RMSP od toho času pripravovala implementáciu zmien v postupoch v zmysle nového znenia a 

upravených podmienok schválených Vládou SR uznesením č. 64 zo dňa 27.1.2010. Nové pod-

mienky a úplné znenie Mikropôžičkového programu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 

32A zo dňa 17.2.2010, s. 262 - 264. Do konca roka 2012 sa nepodarilo spustiť nový mikropôžič-

kový program. 

Dňa 25.10.2012 sa Mgr. Biroš zúčastnil na stretnutí, na ktorom predstavitelia  NARMSP Bratisla-

va predložili riaditeľom centier realizujúcich pôvodný mikropôžičkový program plán ukončenia pô-

vodného mikropôžičkového programu s postúpením pohľadávok. V súlade s týmto plánom bola 

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. fyzicky odovzdať dokumentáciu pôvodného mikropôžičkového prog-

ramu v dňoch 17.-18.12.2012 v sídle NARMSP Bratislava. Na záver dňa 18.12.2012 obe strany 

podpísali Zmluvu o postúpení pohľadávok so stavom k 30.9.2012. V nasledujúcom období do 

31.1.2013 boli v zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávok prevádzané na národnú agentúru pri-

chádzajúce platby istiny a úrokov pôvodného mikropôžičkového programu a dňa 1.2.2013 boli 

všetky bankové účty zrušené a týmto krokom BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. ukončila realizáciu 

pôvodného mikropôžičkového programu. 
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 Od 17.2.2010 mikropôžičkový výbor BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. nezasadal a všetky žia-

dosti o zmeny schvaľoval mikropôžičkový výbor na NARMSP Bratislava. 

V priebehu roka 2012 bolo splatených 5 mikropôžičiek a celkovo za celé obdobie existencie mik-

ropôžičkového programu 84 mikropôžičiek.  

V dôsledku finančnej krízy sa zvýšil počet dlžníkov, ktorí neboli schopní splácať svoje záväzky 

z mikropôžičiek a preto veriteľ BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. realizoval v roku 2012 celkovo u 14 

podnikateľských subjektov vymáhanie pohľadávok prostredníctvom súdu alebo exekučnou ces-

tou. V jednom prípade klient tragicky zahynul a pohľadávka BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. bola 

prihlásená do dedičského konania. 

 

Členenie poskytnutých mikropôžičiek podľa okresov so stavom od začiatku trvania mikropôžičko-

vého programu do 18.12.2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRES Počet Výška úveru (€) 

Gelnica 4 26 555,14 

Levoča 11 154 312,94 

Poprad 3 22 239,92 

Revúca 1 13 277,57 

Rožňava 18 226 050,61 

Spišská Nová Ves 77 1 130 263,82 

spolu 114 1 572 700,00 
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Rok 2008 2009 2010 2011 2012 Celkom* 

Celkový počet žiadostí 14 26 9 0 0 157 

Požadovaná výška 
pôžičiek (v tis. EUR) 

225,72 476,46 178,14 0,00 0,00 2 393,30 

Počet schválených 
žiadostí 

12 16 6 0 0 128 

Schválená výška pôži-
čiek (v tis. EUR) 

225,92 262,50 57,50 0,00 0,00 1 834,10 

Počet zamietnutých 
žiadostí 

2 4 3 0 0 21 

Výška zamietnutých 
pôžičiek (v tis. EUR) 

59,75 69,37 101,39 0,00 0,00 392,17 

Počet poskytnutých 
mikropôžičiek 

11 16 1 0 0 114 

Objem poskytnutých 
mikropôžičiek (v tis. 

EUR) 
171,78 248,61 5 0,00 0,00 1 572,70 

Počet splatených pôži-
čiek 

5 10 14 15 5 84 

Výška splatených pôži-
čiek (v tis. EUR) 

76,68 169,88 135,20 211,76 51,61 1 139,06 

Výška schválených - 
nevyčerpaných pro-

striedkov 
56,26 13,89 52,50 0,00 0,00 312,36 

*Stav celkom od roku 1999 

Stav čerpania a splácania mikropôžičiek za obdobie 2008 až 2012  
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13. Rozpočet mesta na rok 2012 a jeho plnenie 
 

Rozpočet mesta  na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 Zákona č. 583/2004  

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Celkový rozpočet vo výške 24 847 862 Eur bol zostavený ako vyrovnaný, z toho 

bežný rozpočet bol prebytkový, kapitálový   schodkový a výsledok   finančných operácii bola   

čiastka -929 175 Eur. Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený mestským zastupiteľstvom 

dňa 15. 12. 2011 uznesením číslo 128/2011. V priebehu roka 2012 mestské zastupiteľstvo 

schválilo štyri zmeny: 

 

 prvá zmena schválená 12. apríla 2012 uznesením číslo 180/2012 

 druhá zmena schválená 12. júla 2012 uznesením číslo 237/2012 

 tretia zmena schválená 11. októbra 2012 uznesením číslo 241/2012 

 štvrtá zmena schválená 17. decembra 2012 uznesením číslo 268/2012 

 

Prehľad zmien je uvedený v tabuľke. 

Štruktúra rozpočtu Pôvodný 
rozpočet v € 

1. zmena v € 2. zmena v € 3. zmena v € 4. zmena v € Upravený 
rozpočet v € 

Bežné príjmy 23 835 661 462 761 415 172 -58 853 132 975 24 787 716 

Bežné výdavky 22 748 731 403 721 368 789 -302 504 227 928 23 446 665 

Výsledok bežného rozpočtu 1 086 930 59 040 46 383 243 651 -94 953 1 341 051 

            
 

Kapitálové príjmy 1 012 201 5 493 377 -237 665 -326 344 787 554 6 729 123 

Kapitálové výdavky 1 169 956 5 954 345 178 718 -76 693 562 601 7 788 927 

Výsledok kapitálového rozpočtu -157 755 -460 968 -416 383 -249 651 224 953 -1 059 804 

            
 

Príjmové finančné operácie 0 401 928 200 000 6 000 0 607 928 

Výdavkové finančné operácie 929 175 0 -170 000 0 130 000 889 175 

Výsledok fin. operácií -929 175 401 928 370 000 6 000 -130 000 -281 247 

            
 

Celkom príjmy 24 847 862 6 358 066 377 507 -379 197 920 529 32 124 767 

              

Celkom výdavky 24 847 862 6 358 066 377 507 -379 197 920 529 32 124 767 

13.1 Plnenie bežných príjmov 
V roku 2012 boli dosiahnuté bežné príjmy vo výške 24 446 601,98 €, z toho príjmy 

rozpočtových organizácií tvorili čiastku 1 198 116,47 €.  Plnenie bežných príjmov  

predstavovalo  98,62 % z celkového upraveného rozpočtu.  

 

  

Schválený 

rozpočet 2012 

Upravený 

rozpočet 2012 

Skutočné 

plnenie 2012 

% plnenia 

bežných 

príjmov 

Rozpočtové organizácie 1 172 318 1 294 312 1 198 116,47 92,57 

Mesto Spišská Nová Ves 22 663 343 23 493 404 23 248 485,51 98,96 

S p o l u : 23 835 661 24 787 716 24 446 601,98 98,62 
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Rozpočtové organizácie v oblasti školstva plnili bežné príjmy na 84,49 %, domov dôchodcov 

splnil príjmy na 98,62 % upraveného rozpočtu. 

Bežné príjmy tvoria: 

 

 daňové príjmy 

 nedaňové príjmy 

 granty a transfery 

 

13.1.1 Plnenie daňových príjmov 
Prehľad dosiahnutých daňových príjmov podľa druhov je v nasledujúcej tabuľke. 

Druh dane 

Schválený 

rozpočet 

2012 v € 

Upravený 

rozpočet 

2012 v € 

Skutočné 

plnenie 2012 v 

€ 

% plnenia 

daňových 

príjmov 

Podiel na 

celkových 

bežných 

príjmoch* 

1.výnos dane z príjmov 10 300 000 10 053 085 9 818 649,59 97,67 42,23 

2.dane z nehnuteľností 1 500 000 1 553 000 1 601 605,89 103,13 6,89 

3.dane za špecifické služby 1 262 900 1 265 000 1 285 649,56 101,63 5,53 

4.dane ostatné 1 000 1 000 670,74 67,07 0,00 

S p o l u : 13 063 900 12 872 085 12 706 575,78 98,71 54,66 

*podiel na celkových príjmoch mesta bez rozpočtových organizácií 

 

Graf znázorňuje percentuálny podiel jednotlivých druhov daní na celkovom objeme daňových 

príjmoch mesta dosiahnutých v roku 2012 vo výške 12 706 576 €. 

 

 
1. Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve (podielová daň) zo štátneho rozpočtu bol 

plnený na 97,67 %, čo je o 234 435 Eur menej ako bol upravený rozpočet. Prehľad  o príjme 

z  podielovej dane za roky 2009 až 2012 je v  tabuľke. 

 

Ukazovateľ 2009 2010 2011 2012 

Výnos podielovej dane  v Eur 10 325 994 10 179 567 10 258 866 9 818 650 

Počet obyvateľov 38 257 38 148 37 103 36 959 

Výnos na obyvateľa v Eur 269,91 266,84 276,50 265,66 

77% 

13% 
10% 0% 

 
 výnos dane z príjmov 

dane z nehnuteľností 

dane za špecifické služby 

dane ostatné 
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2. Dane z nehnuteľností tvorí daň z pozemkov, zo stavieb a z bytov a nebytových priestorov. 

V roku 2012 boli dane z nehnuteľností plnené na 103,13 %. Kým výber dane z nehnuteľností 

z bytov a pozemkov bol pomerne stabilný, výber dane zo stavieb v roku 2012 bol oproti roku 

2011 vyšší o 230 tis. €. Dôvodom je zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností  za priemyselné 

stavby, za stavby na ostatné podnikanie a za ostatné stavby v roku 2012, ale aj zlepšenie 

výberu dane (exekučné konanie). 

 

Druh dane z nehnuteľností Skutočné plnenie v € 

  2009 2010 2011 2012 

z pozemkov 94 087,69 125 556,89 118 362,52 117 526,74 

zo stavieb 1 126 125,83 1 147 974,44 1 122 341,87 1 353 253,69 

z bytov a nebytových priestorov 130 553,62 130 864,65 130 879,21 130 825,46 

S p o l u : 1 350 767,14 1 404 395,98 1 371 583,60 1 601 605,89 
 

3. Dane za špecifické služby boli v roku 2012 plnené na 101,63 %, príjem oproti roku 2011 

bol vyšší o viac ako 50 tis. Eur. Najvyšší nárast bol zaznamenaný u príjmu za zber, odvoz 

a likvidáciu komunálneho odpadu. Prehľad skutočného plnenia za jednotlivé druhy 

špecifických daní v rokoch 2009 až 2012 je v tabuľke. 

 

Druh špecifickej dane Skutočné plnenie v € 

  2009 2010 2011 2012 

za psa 42 755,35 43 749,12 44 883,41 44 731,77 

za predajné automaty 662,19 1 095,53 942,81 1 079,37 

za ubytovanie 10 861,63 16 971,39 16 207,60 15 970,00 

za užívanie verejného priestranstva 165 226,57 170 394,55 167 700,31 186 148,95 

za komunálny odpad a DSO 742 545,94 769 473,21 763 818,35 798 902,70 

za uloženie odpadu 238 625,24 247 603,11 241 777,45 238 817,37 

za zrušené dane 166,13 13,36 230,84 670,74 

S p o l u : 1 200 843,05 1 249 300,27 1 235 560,77 1 286 320,90 
 

4. Iné dane za tovary a služby tvoria nevýznamnú časť bežných príjmov mesta. Jedná sa 

o príjem zo zrušených daní a to za reklamu, vstupné a za predaj alkoholických nápojov 

a tabakových výrobkov. V uvedených daniach sa vymáhajú pohľadávky v rámci exekučných 

konaní. 

 

13.1.2 Plnenie nedaňových príjmov 
 Príjmy pochádzajúce z vlastníctva majetku, z dividend a z prenájmov tvorili v roku 2012 

12,52 % celkových bežných príjmov mesta (aj s rozpočtovými organizáciami). Kategória 

nedaňových príjmov nezahŕňa príjmy   z predaja majetku. Najvýznamnejším príjmom, čo do 

objemu finančných prostriedkov, je príjem z prenajatých budov, tepelného hospodárstva, 

bytov, pozemkov, podnikateľského inkubátora a ostatných priestorov. 

Prehľad plnenia nedaňových príjmov v roku 2012 vo vzťahu k upravenému rozpočtu a podiel 

jednotlivých druhov príjmov na celkových bežných príjmoch mesta  poskytuje tabuľka. 
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Nedaňové príjmy v roku 2012 

Schválený 

rozpočet 

2012 v € 

Upravený 

rozpočet 

2012 v € 

Skutočné 

plnenie 

2012 v € 

% plnenia 

nedaňových  

príjmov 

Podiel na 

celkových 

bežných 

príjmoch 

v %
* 

1. dividendy a odvod zo zisku 29 720 29 720 24 560,00 82,64 0,10 

2. príjmy z vlastníctva - prenájom 2 086 710 1 942 710 1 926 389,72 99,16 7,88 

3. administrat. poplatky - správne poplatky 200 000 200 000 140 627,40 70,31 0,58 

4. pokuty, penále a iné sankcie 40 000 40 000 38 136,39 95,34 0,16 

5. poplatky a platby za predaj služieb 527 740 725 740 750 078,77 103,35 3,07 

6. znečistenie ovzdušia 9 200 10 300 10 583,00 102,75 0,04 

7. úroky z vkladov a term. vkladov 13 000 13 000 4 875,39 37,50 0,02 

8. iné nedaňové príjmy 173 300 173 300 165 845,20 95,70 0,68 

S p o l u : 3 079 670 3 134 770 3 061 095,87 97,65 12,52 

*celkové príjmy mesta aj s príjmami RO 

 

Mesto v roku 2012 získalo podiel na zisku zo spoločnosti s r. o. Brantner Nova vo výške 

24 560 Eur, v ktorej má 8 % podiel . 

Porovnanie príjmov z jednotlivých prenájmov za roky 2009 až 2012 je v tabuľke. 

 

Druh príjmu z prenájmu Skutočné plnenie v € 

  2009 2010 2011 2012 

prenájom pozemkov 728 880,61 459 787,79 484 277,51 479 848,04 

parkovanie 125 331,34 150 700,31 138 470,46 0,00 

prenájom hrobových miest 0,00 0,00 43 236,47 31 353,28 

prenájom budov, priestorov 417 854,58 386 869,30 357 492,27 371 135,35 

prenájom tepelného hospodárstva 775 111,24 821 548,03 764 171,03 845 250,03 

prenájom bytov 139 190,16 151 063,10 148 690,46 139 246,25 

prenájom podnikateľského inkubátora 9 838,60 19 905,68 11 020,26 19 556,77 

prenájom priemyselného parku 66 400,00 58 201,00 33 301,05 40 000,00 

S p o l u : 2 262 606,53 2 048 075,21 1 980 659,51 1 926 389,72 
 

Výber správnych poplatkov sa riadi zákonom č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 

v zmysle neskorších predpisov. Na základe uvedeného zákona mesto prijalo správne poplatky 

napr. za vyhotovenie a overenie matričných dokladov, územné rozhodnutia, stavebné 

a kolaudačné rozhodnutia, rybárske lístky, výrub stromov, zvláštne užívanie miestnych 

komunikácií, vydanie povolaní o umiestnení reklamného zariadenia. Celkom vo výške 

140 627,40 €. Prevažnú časť príjmov v roku 2012 tvorili správne poplatky za výherné hracie 

prístroje 64 100 €. V roku 2012 mesto vydalo 42 licencií na prevádzkovanie výherných 

hracích prístrojov pre rok 2013 a vydalo deväť zmien rozhodnutí na prevádzkovanie týchto 

prístrojov. 

Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb je tvorený platbami za dodávky energií, vodné, 

stočné a služby v bytoch a nebytových priestoroch, za ubytovanie v útulku Dom humanity, 

cintorínske poplatky, za služby stanice pre odchyt túlavých zvierat, mestské toalety  

a parkovanie. 

Iné nedaňové príjmy predstavujú príjmy z dobropisov za predchádzajúci rok, z náhrad 

z poistného plnenia a príjmy z odvodu z výťažku stávkových hier a podobných hier, ktoré 

spĺňajú všetky podmienky prevádzkovania podľa zákona o hazardných hrách. 
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13.1.3 Plnenie príjmov z grantov a transferov 
 

Na bežných príjmoch mesta sa tieto príjmy podieľajú 30,6 % -mi a sú významným zdrojom  

financovania bežných výdavkov.  Sú tvorené predovšetkým príjmami z transferov zo štátneho 

rozpočtu na prenesené kompetencie v oblasti školstva, na matričnú činnosť, stavebný úrad, 

školský úrad, ŠFRB, udržiavanie vojnových  hrobov, register obyvateľov, na prevádzkové 

výdavky zariadení v oblasti sociálnych služieb, na spolufinancovanie projektov zo 

štrukturálnych fondov EÚ a z ÚPSVaR na podporu malých obecných služieb a pre deti, 

ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Príjem zo zahraničného grantu bol na dofinancovanie 

projektu na výstavbu a vybavenie Multicentra.  

      

Tabuľka uvádza celkovú výšku príjmov z bežných grantov a transferov v roku 2012 vo 

vzťahu k rozpočtu a podiel grantov na celkových príjmoch mesta aj s príjmami RO. 

 

Bežné granty a transfery v roku 2012 

Schválený 

rozpočet 

2012 v € 

Upravený 

rozpočet 

2012 v € 

Skutočné 

plnenie 2012 

v € 

% plnenia 

grantov a 

transferov 

Podiel na 

celkových 

bežných 

príjmoch v 

% 

Tuzemské granty a transfery 6 525 493 7 479 396 7 467 941,63 99,85 30,55 

Zahraničné granty a transfery 0 12 873 12 872,23 0,00 0,05 

S p o l u : 6 525 493 7 492 269 7 480 813,86 99,85 30,60 

 

     Najvyššiu čiastku z transferov tvorili transfery na bežné výdavky škôl (prevádzka, mzdy 

a odvody), ktoré spolu s transferom pre materské školy na predškolskú výchovu predstavovali 

až 75,33 %.  Na financovanie zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby a sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo poskytnutých celkom 987 053 €. Pre neziskovú 

organizáciu Katarína poskytujúcu služby pre seniorov to bol transfer vo výške 54 400 €. 

 

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad skutočných príjmov z bežných grantov a transferov 

za roky 2009 až 2012. 

 

Druh grantu a transferu Skutočné plnenie v € 

  2009 2010 2011 2012 

Tuzemské  bežné transfery 7 525 116,57 7 931 155,31 7 532 030,37 7 467 941,63 

Zahraničné  bežné transfery 0,00 0,00 119 190,11 12 872,23 

S p o l u : 7 525 116,57 7 931 155,31 7 651 220,48 7 480 813,86 

 

13.1.4 Plnenie príjmov rozpočtových organizácií 
 

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dosiahli v roku 2012 príjmy vo 

výške 1 198 116,47 €, čím splnili rozpočet na 92,57 %. Podľa ekonomickej klasifikácie to 

boli napr. príjmy z prenájmov, poplatky za školské kluby a ŠJ a poplatky v DJ a MŠ, platby 

za réžiu v ŠJ za cudzích stravníkov, platby za dobropisy, vrátky, za poistné plnenia, za 

sponzorské dary.  

Domov dôchodcov prijal v roku 2012 poplatky a platby vo výške 729 702,43 €, čo je plnenie 

na 98,62 %. Nárast príjmov v roku 2012 oproti roku 2011v domove dôchodcov bol spôsobený 

zvýšením úhrad pre prijímateľov sociálnych služieb v zmysle novely zákona o sociálnych 

službách a schváleného VZN Mesta Spišská Nová Ves. Podobne ako u škôl a školských 
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zariadení sú aj v domove dôchodcov príjmy za stravné, dobropisy, služby  klientom 

a sponzorské dary. 

 

V tabuľke je uvedený prehľad skutočných  príjmov rozpočtových organizácií v rokoch 2009 

až 2012. 

 

Názov rozpočtovej organizácie Skutočnosť 

2009 v € 

Skutočnosť 

2010 v € 

Skutočnosť 

2011 v € 

Skutočnosť 

2012 v € 

ZŠ Nad Medzou 1 31 413,24 36 682,47 28 180,16 35 893,38 

ZŠ Lipová ul. 13 17 364,51 23 624,41 30 632,76 17 478,85 

ZŠ Levočská ul. 11 18 561,18 21 641,70 22 934,94 24 887,92 

ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2 38 690,76 41 019,97 33 016,96 48 793,34 

ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11 27 436,28 42 026,33 40 853,73 39 057,37 

ZŠ Komenského ul. 2 17 137,99 97 517,28 22 199,65 23 767,74 

ZŠ Hutnícka ul. 16 36 362,68 47 899,49 48 003,75 36 095,38 

ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1 66 723,86 69 734,11 59 110,36 57 196,51 

CVČ Adam 49 328,50 73 048,29 44 915,96 29 936,06 

Správa školských zariadení 90 235,37 106 647,94 120 307,49 155 307,49 

RO v školstve spolu: 393 254,37 559 841,99 450 155,76 468 414,04 

Domov dôchodcov 614 004,31 620 231,06 656 141,13 729 702,43 

RO v sociálnej oblasti spolu: 614 004,31 620 231,06 656 141,13 729 702,43 

C e l k o m : 1 007 258,68 1 180 073,05 1 106 296,89 1 198 116,47 

 

13.2 Plnenie kapitálových príjmov 
 

Skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 6 729 731,51 €, čo je 100,01 % 

upraveného rozpočtu. Najvyššiu čiastku kapitálových príjmov predstavujú príjmy 

z tuzemských grantov a transferov a to 6 217 361,91 €, zo zahraničných transferov 

393 665,57 € a  z predaja majetku 118 704,03 €. Z toho príjem z predaja bytov bol vo výške 

4 372,68 € - dopredaj bytov Banícka ul. 14, Štúrovo nábrežie 13, z budov 23 887,20 € 

Hájenka a z pozemkov 89 774,93 € pre VSK Mineral a pozemky, ktoré kúpili fyzické osoby.  

 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad skutočného plnenia príjmov z kapitálových grantov 

a transferov za roky 2009 až 2012. 

 

Druh grantu a transferu Skutočné plnenie v € 

  2009 2010 2011 2012 

tuzemské kapitálové 495 424,57 3 320 823,46 5 121 248,15 6 217 361,91 

zahraničné kapitálové 0,00 0,00 1 219 467,49 393 665,57 

S p o l u : 495 424,57 3 320 823,46 6 340 715,64 6 611 027,48 

  

     Tuzemské kapitálové granty boli poskytnuté na prípravu územia pre individuálnu bytovú 

výstavbu lokalita Červený jarok, na výstavbu a vybavenie skládky biologicky rozložiteľných 

odpadov, na rekonštrukciu Domova dôchodcov na Brezovej ul. a Zariadenia opatrovateľskej 

služby na Slovenskej ulici.  Záverečné platby boli prijaté za projekty rekonštrukcie škôl, 
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verejného osvetlenia a na výstavbu a vybavenie Multifunkčného baníckeho a energetického 

centra. Na rekonštrukciu časti námestia na Zimnej ulici bol prijatý transfer vo výške viac ako 

1 137 tis. €. Z USA získalo mesto kapitálový grant na obstaranie sirény pre zimný štadión.  

13.3 Príjmové finančné operácie 

 

Rozpočet príjmových operácii bol schválený rozpočtovými opatreniami vo výške 607 928 €, 

ich skutočné plnenie v roku 2012 bolo vo výške 607 810,78 €, čo je plnenie na 99,98 %. 

Príjmové finančné operácie sú tvorené prevodmi z účtu rezervného fondu, prevodom 

účelových finančných prostriedkov zo ŠR príp. EÚ, ktoré sa nevyčerpali v predchádzajúcom 

roku a môžu sa čerpať na výdavky v roku 2013 a z predaja majetkových účastí. V roku 2012 

boli nasledovné príjmy z finančných operácií: 

 

 prevod z účtu rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov schválených 

MsZ vo výške skutočného čerpania týchto výdavkov v sume 395 807,43 €, 

 predaj majetkového podielu mesta v Prima banke Slovensko, a. s. v sume 205 947,08 

€, 

 prevod účelových finančných prostriedkov nevyčerpaných v roku 2011  6 056,27 €. 

Plnenie príjmov celkom 
 

V roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 poklesli príjmy mesta ako celku, vrátane príjmov 

rozpočtových organizácií. Z daňových príjmov najvýraznejšie klesla podielová daň, ktorá je 

mestu uhrádzaná zo štátneho rozpočtu a to o viac ako 440 tis. €. Z nedaňových príjmov pokles 

zaznamenali  kapitálové príjmy a to o viac ako 1 881 tis. €, dôvodom je  predaj pozemkov pri 

Kauflande v roku 2011, ktorý výrazne ovplyvnil výšku príjmov. V roku 2012 predaj majetku 

bol na úrovni 119 tis. €. Nižšie plnenie bolo aj u finančných operácií (viac ako 3 100 tis. €), 

kým v roku 2011 sa dočerpal úver, použili sa nevyčerpané transfery a dotácie 

z predchádzajúcich rokov, v roku 2012 to bol prevod z rezervného fondu a predaj akcií 

bývalej Dexie banky, nevýznamnú čiastku tvorili nevyčerpané transfery. Naopak zvýšený 

príjem bol z dane z nehnuteľností, zo správnych poplatkov a platieb v domove dôchodcov. 

     Vlastné príjmy  klesli v roku 2012 oproti roku 2011 o viac ako 1 859 tis. €, celkové príjmy 

klesli o 4 970 tis. €. 

 

Skutočné plnenie príjmov za roky 2009 až 2012 je uvedené v tabuľke. 

      

Štruktúra príjmov Skutočné plnenie v € 

  2009 2010 2011 2012 

bežné príjmy 23 937 874,47 25 820 805,55 24 540 705,33 24 446 601,98 

kapitálové príjmy 795 291,37 3 784 611,77 8 341 271,27 6 729 731,51 

finančné operácie 6 971 630,65 5 057 585,39 3 872 168,31 607 810,78 
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Prehľad o vývoji jednotlivých druhov príjmov mesta, spolu s rozpočtovými organizáciami, 

v rokoch 2009 až 2012 poskytuje graf. 

 

 

13.4 Plnenie bežných výdavkov 

 
     V roku 2012 mesto čerpalo bežné výdavky vo výške 22 752 494,04 €, z toho samotné 

mesto malo výdavky vo výške 9 791 311,40 €, rozpočtové organizácie v oblasti školstva 

11 009 939,33 €, domov dôchodcov 1 951 243,31 €. V percentuálnom vyjadrení  

predstavovalo čerpanie výdavkov  97,04 %  upraveného rozpočtu. 

 

Plnenie bežných výdavkov v € za rok 2012 je v tabuľke. 

 

  

Schválený 

rozpočet 

2012 

Upravený 

rozpočet 

2012 

Skutočné 

plnenie 

 2012 

Čerpania 

v % 

Rozpočtové organizácie 12 816 464 13 190 815 12 961 182,64 98,26 

Mesto Spišská Nová Ves 9 932 267 10 255 850 9 791 311,40 95,47 

S p o l u : 22 748 731 23 446 665 22 752 494,04 97,04 

 

Bežné výdavky mesta v roku 2012 klesli oproti roku 2011 o viac ako 1 779 tis. €, bežné 

výdavky rozpočtových organizácií naopak stúpli o viac ako 91 tis. €. Najvyššou výdavkovou  

položkou v roku 2012 sú nákupy tovarov a služieb (630), kde patria výdavky za spotrebu 

energií, nákup materiálov, poštovné a telekomunikačné služby, spotreba PHL a servis 

motorových vozidiel, údržba budov, verejných priestranstiev, prenájom, cestovné náhrady, 

všeobecné a špeciálne služby. Tieto výdavky (bez RO) klesli v roku 2012 o viac ako 1 798 tis. 

€ oproti roku 2011.. Nižšie čerpanie zaznamenali aj výdavky na splátky úrokov, z dôvodu 

nižšej úrokovej sadzby a nižšej nesplatenej istiny. Približne na rovnakej úrovni sú transfery 

a to príspevkovým organizáciám, do mestskej verejnej dopravy a ostatným organizáciám, 
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ktorým mesto poskytlo účelový transfer podľa VZN o poskytovaní dotácií právnickým 

a fyzickým osobám podnikateľom na území mesta na podporu všeobecne prospešného účelu. 

Rozpis poskytnutých dotácii  je uvedený v časti Finančné usporiadanie.  

 Príspevkovým organizáciám boli v roku 2012 poskytnuté transfery na bežné výdavky do 

výšky 100 % upraveného rozpočtu takto: 

 

Správa telovýchovných zariadení 1 009 314 € 

 Mestské kultúrne centrum    205 040 € 

Zoologická záhrada                                    117 714 € 

  

Na úhradu služieb vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave bol    a. s. 

Eurobus Košice uhradený transfer vo výške 666 372 €, z toho 15 475 € bol výdavok z roku 

2011 (úhrada nezaplatenej faktúry) a 87 497 € bol doplatok z vyúčtovania za výkon služieb 

roku 2011. Za služby roku 2012 mesto uhradilo na základe zmluvy čiastku 563 400 €.  

      

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie, t. z. podľa charakteru - druhu výdavkov, sú 

uvedené v tabuľke: 

 

Ukazovateľ 

Skutočnosť 

k 

31.12.2011 

 

Rok 2012 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočné 

čerpanie 

% 

plnenia 

600 Bežné výdavky bez 

rozpočtových  organizácií 11 570 883,11 9 932 267 10 255 850 9 791 311,40 95,47 

v tom:           

610 - mzdy, platy, služobné príjmy a 

OOV 1 798 374,61 1 853 034 1 869 370 1 851 439,20 95,85 

620 - poistné a príspevok do poisťovní  652 372,85 674 029 688 238 679 171,12 98,68 

630 - tovary a služby 6 289 204,94 4 851 226 4 899 180 4 490 545,68 91,66 

640 - bežné transfery 2 676 947,75 2 388 448 2 660 012 2 639 970,10 99,25 

650 - splácanie úrokov z úverov 153 982,96 165 530 139 050 130 185,30 93,62 

Výdavky rozpočtových organizácií 

mesta 12 870 071,83 12 816 464 13 190 815 12 961 182,64 98,26 

Výdavky  celkom: 24 440 954,94 22 748 731 23 446 665 22 752 494,04 97,04 

 

     Rozpočtové organizácie v roku 2012 čerpali výdavky takto: 

 

Domov dôchodcov   spolu bežné výdavky            1 951 243,31 € 

z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV                                                931 227,76 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní       339 927,77 € 

630 Tovary a služby                                                663 580,65 € 

640 Transfery                  16 507,13 € 
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Bežné výdavky škôl a školských zariadení v roku 2012 sú v tabuľke. 

 

Rozpočtová organizácia 

Bežné výdavky v roku 2012 v € 

Spolu 610 mzdy, 
platy, OOV 

620 poistné 
630 tovary a 

služby 
640 

transfery 

ZŠ Nad Medzou 1 643 392,16 235 966,97 205 169,66 52 089,91 1 136 618,70 

ZŠ Lipová 13 370 105,08 131 213,82 168 640,07 7 218,17 677 177,14 

ZŠ Levočská 14 472 553,91 171 376,89 173 080,75 20 831,50 837 843,05 

ZŠ Nejedlého 2 632 766,87 227 197,15 326 740,01 11 360,27 1 198 064,30 

ZŠ Ing. Kožucha 11 649 402,00 243 044,00 248 786,85 17 444,48 1 158 677,33 

ZŠ Komenského 503 386,47 182 788,27 161 221,30 2 861,81 850 257,85 

ZŠ Hutnícka 16 566 306,10 207 233,90 318 031,40 6 573,71 1 098 145,11 

Základná umelecká škola 388 687,70 137 012,30 132 850,05 2 526,15 661 076,20 

Centrum voľného času 186 046,23 67 835,80 306 573,05 3 421,29 563 876,37 

Správa školských zariadení 1 630 753,82 590 343,30 581 628,18 25 477,98 2 828 203,28 

Spolu bežné výdavky: 6 043 832,03 2 194 012,40 2 622 289,63 149 805,27 11 009 939,33 

 

Bežné výdavky boli v roku 2012 smerované do týchto oblastí: 
 Všeobecné verejné služby              3 065 692,94 Eur 

 Obrana          22 965,07 Eur 

 Verejný poriadok a bezpečnosť     603 565,74 Eur 

 Ekonomická oblasť               1 246 490,79 Eur 

 Ochrana životného prostredia  1 710 213,59 Eur 

 Bývanie a občianska vybavenosť     847 702,14 Eur 

 Rekreácia, kultúra, náboženstvo  1 862 812,57 Eur 

 Vzdelávanie                   226 133,71 Eur 

 Sociálne zabezpečenie      205 734,85 Eur 

Výdavky mesta  (bez RO)   9 791 311,40 Eur 

Výdavky RO školstvo            11 009 939,33 Eur 

Výdavky RO sociálne služby  1 951 243,31 Eur  

13.5 Plnenie kapitálových výdavkov 
Mesto v roku 2012 investovalo predovšetkým do realizácie stavieb, do rekonštrukcií, do 

nákupov strojov, prístrojov a zariadení, vozidiel v rámci projektu Skládka biologicky 

rozložiteľných odpadov, ktoré boli financované z  prostriedkov EÚ a ŠR. 
 

Plnenie kapitálových výdavkov v roku 2012 v € je v tabuľke. 

 

  

Schválený 

rozpočet 

2012 

Upravený 

rozpočet 

2012 

Skutočné 

plnenie 

 2012 

Čerpania 

v % 

Rozpočtové organizácie 0 212 357 209 574,44 98,69 

Mesto Spišská Nová Ves 1 169 956 7 576 570 7 301 464,39 96,37 

S p o l u : 1 169 956 7 788 927 7 511 038,83 96,43 

 Kapitálové výdavky na jednotlivé akcie boli z týchto zdrojov: 
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 z vlastných zdrojov mesta a to vo výške 411 109,98 €, 

 z predaja akcií  Prima banke Slovensko vo výške 184 559,16 €, 

 zo záverečného účtu mesta za rok 2011 sa financovala rekonštrukcia námestia vo 

výške 275 179,43 € a časť výdavkov smerovala do skládky biologicky rozložiteľných 

odpadov (BRO) vo výške 120 628 €, 

 z darov sa nakúpila v príspevkovej organizácii STEZ siréna a v meste sa postavil 

pamätník, celkom vo výške 4 083 €, 

 zo zdrojov ERDF a ŠR sa financovali stavby v celkovej výške  2 151 293,92 €, 

 zo zdrojov Kohézneho fondu a ŠR sa financovala IBV Červený jarok a BRO 

v celkovej výške 3 907 266,06 €, 

 na spolufinancovanie týchto projektov boli použité finančné prostriedky vo výške 

247 344,84 €. 

 

Prehľad výdavkov mesta (bez RO) v roku 2012 na investície podľa jednotlivých akcií: 

Kapitálový výdavok použitý na: Rozpočet Čerpanie % plnenia 

Monografia mesta 18 375 17 875,00 97,28 

Nákup pozemkov a budov 195 000 0,00 0,00 

Prístrešok MsÚ 1 300 1 266,04 97,39 

Cintorín vstupné priečelie 33 000 32 388,96 98,15 

Cintorín rekonštrukcia chladiaceho zariadenia 2 900 2 585,00 89,14 

Cintorín výstavba urnovej steny 2 000 1 960,00 98,00 

Priemyselná zóna Podskala 56 948 54 029,59 94,88 

Zmeny územného plánu 4 000 4 325,00 108,13 

Projektová dokumentácia 17 000 2 200,00 12,94 

PD doprav. prepoj. sídlisko Západ 3 000 0,00 0,00 

Realizačné projekty 17 840 16 037,00 89,89 

Výstavba ihrísk 4 200 4 197,60 99,94 

Výstavba pamätníkov 1 700 1 700,00 100,00 

Výstavba stanovíšť pre odpadové nádoby 5 000 4 999,09 99,98 

Výstavba skládky biologicky rozlož. odpadov 2 500 243 2 500 320,76 100,00 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 20 066 20 011,87 99,73 

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva 63 000 62 565,95 99,31 

Kamerový systém bytový dom Medza 6 2 100 2 100,00 100,00 

Regenerácia námestia 1 402 855 1 402 853,51 100,00 

Technická vybavenosť IBV Červený jarok 1 987 635 1 978 679,79 99,55 

Výstavba okružnej križovatky a vklad do zdr. 175 000 173 406,99 99,09 

Rekonštrukcia MK 142 000 115 226,21 81,15 

Nákup meračov rýchlosti na MK 5 000 4 776,00 95,52 

TV garáže sídlisko Mier 81 000 80 363,92 99,21 

Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov 706 173 688 006,04 97,43 

Nezrovnalostí projektov -vrátky 111 822 112 179,12 100,32 

Združené prostr. na ihrisko ZŠ Komenského 12 530 12 530,00 100,00 

STEZ nákup sirény (transfer) 2 383 2 383,00 100,00 

MsP  klimatizácia (kamerový systém) 2 500 2 497,95 99,92 

Kapitálové výdavky spolu: 7 576 570 7 301 464,39 96,37 
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií a ich použitie: 
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Rozpočtová organizácia 
Skutočnosť  

2012 
Účel použitia 

ZŠ Nad Medzou 1 128 430,92  Výstavba multifunkčného ihriska a altánku. 

ZŠ Lipová 13 0,00   

ZŠ Levočská 14 0,00   

ZŠ Nejedlého 2 16 724,45  Rekonštrukcia soc. zariadení. 

ZŠ Ing. Kožucha 11 0,00   

ZŠ Komenského 12 704,94  Výstavba spevnených plôch k ihrisku, rozvádzač. 

ZŠ Hutnícka 16 0,00   

Základná umelecká škola 23 971,40  Vyregulovanie vykurovacej sústavy. 

Centrum voľného času 0,00   

Správa školských zariadení 20 746,73  Nákup konvektomatov, rekonštrukcia budov. 

Spolu školstvo: 202 578,44   

Domov dôchodcov 6 996,00  Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 

Celkom kapitálové výdavky: 209 574,44   
 

     ZŠ Nad Medzou financovala kapitálové výdavky na výstavbu multifunkčného ihriska vo 

výške 119 631,10 € a altánku vo výške 8 799,82 € a to zo zdrojov zriaďovateľa, sponzorských 

darov a vlastných príjmov. 

     ZŠ Nejedlého rekonštruovala sociálne zariadenia v budove školy a to zo zdrojov 

zriaďovateľa vo výške 10 000 € a z vlastných príjmov 2 400 €, ďalej technicky zhodnotili 

vykurovanie v byte školníka zo sponzorských darov.  

     ZŠ Komenského financovala z vlastných príjmov výstavbu spevnených plôch k ihrisku, 

nákup rozvádzača a výstavbu tvarovaných chodníkov v oddychovej zóne pre školský klub a to  

vo výške 9 704,94 €, zo sponzorských darov 3 000 €. 

     Základná umelecká škola použila na kapitálové výdavky vlastné príjmy v plnej výške. 

     Správa školských zariadení technicky zhodnotila budovy materských škôl z vlastných 

príjmov vo výške 7 567,50 € a nakúpila konvektomaty pre školské jedálne zo zdrojov 

zriaďovateľa vo výške 13 179,23 €. 

13.6 Výdavkové finančné operácie 

 
Finančné operácie na strane výdavkov boli schválené vo výške 929 175 €, zmenou rozpočtu 

sa znížili na 889 175 €. Ich skutočné čerpanie vo výške 889 101,31 € dosiahlo 99,99 % 

upraveného rozpočtu. Výsledkom finančných operácii je schodok vo výške 281 290,53 €, 

ktorý bol financovaný z prebytku bežného rozpočtu. Výdavky boli použité na splácanie 

úverov, ktoré mesto čerpalo v predchádzajúcich rokoch a to: 

 úver prijatý v roku 2004, splátka istiny v roku 2012 vo výške    43 152,08 € 

 úver prijatý v roku 2006, splátka istiny v roku 2012 vo výške  165 969,60 € 

 úver prijatý v roku 2009, splátka istiny v roku 2012 vo výške  366 240,00 € 

 úver prijatý v roku 2010, splátka istiny v roku 2012 vo výške  175 680,00 € 

 úver prijatý v roku 2010, splátka istiny v roku 2012 vo výške  130 000,00 € 

 úver prijatý zo ŠFRB, splátka istiny v roku 2012 vo výške           8 059,63 € 
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Plnenie výdavkov celkom 

 
Nasledujúca tabuľka a graf znázorňuje vývoj jednotlivých druhov výdavkov v rokoch 2009 až 

2012 za mesto aj s RO. Bežné výdavky v roku 2012 tvorili 73,04 % celkových výdavkov, 

kapitálové výdavky sa podieľali na celkových výdavkoch mesta 24,11 %-mi a finančné 

výdavkové operácie       2,85 %-mi. V roku 2011 bol pomer medzi výdavkami o niečo 

priaznivejší pre kapitálové výdavky, ktoré tvorili 30,22 % celkových výdavkov aj z dôvodu 

financovania projektov z EÚ a štátneho rozpočtu. Bežné výdavky v roku 2011 tvorili 67,23 % 

a výdavkové finančné operácie 2,55 % celkových výdavkov. 

 

Štruktúra výdavkov Skutočné plnenie v € 

  2009 2010 2011 2012 

bežné výdavky 21 871 022,18 23 605 721,62 24 440 954,94 22 752 494,04 
kapitálové výdavky 7 938 297,53 9 631 391,79 10 985 853,85 7 511 038,83 
finančné operácie 216 258,26 582 823,63 925 407,98 889 101,31 

 
Objem bežných výdavkov od roku 2009 rástol, ich nárast v roku 2010 oproti roku 2009 bol 

8%-ný, v roku 2011 oproti roku 2010 o niečo menej 4%. V roku 2012 bežné výdavky poklesli 

o 6,9%. Kapitálové výdavky mesta rástli rýchlejšie, nárast v roku 2010 oproti roku 2009 bol   

20 % - ný, v roku 2011 14 % - ný. Pokles kapitálových výdavkov v roku 2012 o viac ako 30 

% bol spôsobený ukončením a dofinancovaním projektov. Finančné výdavky za prvé tri roky 

sledovaného obdobia rástli, v roku 2012 zaznamenali pokles oproti roku 2011 o 3,9 %. 

 

Prehľad o vývoji jednotlivých druhov výdavkov mesta, spolu s rozpočtovými organizáciami, 

v rokoch 2009 až 2012 poskytuje graf. 
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Prehľad plnenia výdavkov mesta a rozpočtových organizácií podľa programov.  

 

Program Názov programu 
Skutočnosť 

2009 

Skutočnosť  

2010 

Skutočnosť 

2011 

Rozpočet 

2012 

Skutočnosť 

2012 

Plnenie 

v % 

1. 
Manažment výkonu 

samosprávy mesta 35 829 36 712 37 418 39 040 33 082 84,74 

2. Komunikujúce mesto 331 596 278 774 297 853 276 923 270 371 97,63 

3. Podporné interné služby 2 969 572 3 305 010 4 331 523 3 574 230 3 279 913 91,77 

4. Klientske služby 2 892 500 371 036 2 231 725 416 523 409 589 98,34 

5. Manažment rozvoja mesta 741 928 570 873 370 426 311 478 257 524 82,68 

6. Životné prostredie mesta 2 695 175 2 330 434 6 462 673 4 789 657 4 726 412 98,68 

7. Bývanie a nebytové priestory 1 787 462 1 399 340 2 190 372 955 496 769 839 80,57 

8. Doprava 1 800 654 3 115 913 1 683 260 4 973 709 4 922 342 98,97 

9. Sociálna starostlivosť 2 508 379 2 237 920 2 313 484 2 981 158 2 891 305 96,99 

10. Školstvo 10 033 946 17 016 605 14 052 163 11 660 286 11 466 799 98,34 

11. Kultúra 503 762 561 538 630 896 455 324 450 922 99,03 

12. Šport 3 077 596 1 940 089 1 084 074 1 030 697 1 029 838 99,92 

13. 
Bezpečnosť občanov a návštev. 

mesta 647 179 655 693 666 349 660 246 644 698 97,65 

  S P O L U : 30 025 578 33 819 937 36 352 216 32 124 767 31 152 634 96,97 

 
Podrobnejšia analýza plnenia rozpočtu za rok 2012 je uvedená v Záverečnom účte mesta 

Spišská Nová Ves za rok 2012, ktorý je zverejnený na stránke mesta.  

14. Hospodárenie mesta a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 
2012 

 

Druh príjmov 
Skutočnosť 

2012 
Druh výdavkov 

Skutočnosť 
2012 

Výsledok 

Bežné príjmy 24 446 601,98 Bežné výdavky 22 752 494,04 1 694 107,94 

Kapitálové príjmy 6 729 731,51 Kapitálové výdavky 7 511 038,83 -781 307,32 

Finančné operácie príjmové 607 810,78 Finančné operácie výdavkové 889 101,31 -281 290,53 

Spolu príjmy: 31 784 144,27 Spolu výdavky: 31 152 634,18 631 510,09 

 
Výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol výsledkom dosiahnutým odpočítaním 

bežných a kapitálových výdavkov od bežných a kapitálových príjmov v roku 2012. 

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2012 vrátane finančných operácii bola 

čiastka 631 510,09.  
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Prehľad  plánovaného a skutočného rozpočtového hospodárenia mesta a rozpočtových 

organizácií: 

 

  

Skutočnosť     

31.12.2011 

Schválený  

rozpočet  

2012 

Upravený 

rozpočet 

2012 

Skutočnosť                

31.12.2012 

% 

plnenia 

Bežné príjmy - Mesto 23 434 408,44 22 663 343 23 493 404 23 248 485,51 98,96 

Bežné príjmy - RO školstvo 450 155,76 488 400 554 394 468 414,04 84,49 

Bežné príjmy - RO domov dôchodcov 656 141,13 683 918 739 918 729 702,43 98,62 

Bežné príjmy celkom 24 540 705,33 23 835 661 24 787 716 24 446 601,98 98,62 

Bežné výdavky - Mesto 11 570 883,11 9 932 267 10 255 850 9 791 311,40 95,47 

Bežné výdavky RO školstvo 10 825 463,39 10 870 524 11 199 375 11 009 939,33 98,31 

Bežné výdavky RO domov dôchodcov 2 044 608,44 1 945 940 1 991 440 1 951 243,31 97,98 

Bežné výdavky celkom 24 440 954,94 22 748 731 23 446 665 22 752 494,04 97,04 

Hospodárenie bežného rozpočtu 99 750,39 1 086 930 1 341 051 1 694 107,94   

            

Kapitálové príjmy - Mesto 8 341 271,27 1 012 201 6 729 123 6 729 731,51 100,01 

Kapitálové príjmy - RO školstvo 0,00 0 0 0,00   

Kapitálové príjmy RO domov dôchodcov 0,00 0 0 0,00   

Kapitálové príjmy celkom 8 341 271,27 1 012 201 6 729 123 6 729 731,51 100,01 

Kapitálové výdavky - Mesto 10 812 079,14 1 169 956 7 576 570 7 301 464,39 96,37 

Kapitálové výdavky - RO školstvo 114 844,08 0 204 857 202 578,44 98,89 
Kapitálové výdavky - RO domov 

dôchodcov 58 930,63 0 7 500 6 996,00 93,28 

Kapitálové výdavky celkom 10 985 853,85 1 169 956 7 788 927 7 511 038,83 96,43 

Hospodárenie kapitál. rozpočtu -2 644 582,58 -157 755 -1 059 804 -781 307,32   

            

Hospodárenie bežného a kapitálového 

rozpočtu -2 544 832 929 175 281 247 912 800,62   

            

Finančné operácie príjmové 3 872 168,31 0 607 928 607 810,78 99,98 

Finančné operácie výdavkové  925 407,98 929 175 889 175 889 101,31 99,99 

Výsledok finančných operácií 2 946 760,33 -929 175 -281 247 -281 290,53   

            

P r í j m y  celkom 36 754 144,91 24 847 862 32 124 767 31 784 144,27 98,94 

V ý d a v k y   celkom 36 352 216,77 24 847 862 32 124 767 31 152 634,18 96,97 

Prebytok +, schodok - 401 928,14 0 0 631 510,09   

 
Výsledok zistený podľa ustanovenia § 16 ods. 6  Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov bol vypočítaný zo zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta, po 

odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR alebo EÚ 

a cudzích prostriedkov na účtoch. Rozpočtové organizácie k 31. 12. 2012 mali na výdavkových 

a príjmových bankových účtoch nulové zostatky. Výsledok hospodárenia takto zistený na účely 

tvorby peňažných fondov bol vo výške 493 439,84 Eur.  

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31. 12. 2012  je  670 736,01 Eur. 
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Vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov na základe § 16 ods. 

6 vyššie uvedeného zákona v čiastke 137 070,25 Eur v tom: 

 
Nevyčerpaný transfer sociálne služby Domov dôchodcov  -28 480,00 

Nevyčerpaný transfer Dom Humanity -2 640,00 

Nevyčerpaný transfer na dopravné pre školy -2 736,72 

Nevyčerpané prídavky na deti  -1 310,13 

Nevyčerpaný transfer na projekt ZŠ Kožucha ESF a ŠR -101 903,40 

  Z o s t a t o k : 533 665,76 

 

Vylúčenie cudzích finančných prostriedkov na bankových účtoch v čiastke 40 225,92 € v 

tom: 

Zábezpeka Priemyselná zóna Podskala -17 732,47 

Zábezpeky verejná súťaž -20 000,00 

Úroky na účtoch z prostriedkov ŠR -767,17 

Dar SPP na trh ľudových remesiel -1 000,00 

Preddavky na exekúciu v hotovosti -726,28 

V ý s l e d o k : 493 439,84 

 

 Na účet peňažných fondov bola v zmysle uznesenia MsZ zo dňa 24. apríla 2013 číslo 320, 

bod 6,  prevedená čiastka 493 439,84 Eur, z toho do rezervného fondu čiastka 483 539,84 Eur 

a do fondu prevádzky, údržby a opráv čiastka 9 900 Eur.  

15. Bilancia aktív a pasív  

15.1 Aktíva a pasíva v materskej účtovnej jednotke 

 
Stav aktív k 31. 12. 2012 bol vo výške 139 450 302 € a vyjadruje majetok mesta vo forme 

dlhodobého majetku, zásob, pohľadávok a finančného majetku. Oproti roku 2011 sa zvýšil 

o čiastku viac ako 4 319 tis. €. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad  aktív v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom. 

 

Aktíva Stav k 1.1.2012 Stav k 31.12.2012 

Dlhodobý nehmotný majetok 248 786 202 482,50 

Dlhodobý hmotný majetok 100 355 387 105 501 305,07 

Finančné investície 9  920 354 9 757 504,34 

Stále aktíva spolu 110 524 527 115 461 291,91 

Zásoby 373 168 374 214,33 

Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce 21 724 694 21 381 213,68 

Pohľadávky 1 393 879 918 105,77 

Finančný majetok 1 088 762 1 288 266,00 

Poskytnuté fin. výpomoci  dlhodobé 5 862 0 

Obežné aktíva spolu 24 586 365 23 961 799,78 

Časové rozlíšenie 19 584 27 210,18 

AKTÍVA CELKOM 135 130 476 139450 301,87 

 

 Rozdiel medzi konečným stavom a počiatočným stavom dlhodobého majetku môže byť 

spôsobený prírastkami ale aj úbytkami (v tom zahrnuté aj odpisy).  
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 V dlhodobom  hmotnom  majetku, ktorého súčasťou sú stavby, boli do evidencie zaradené 

najmä tieto stavby financované z projektov: Regenerácia námestia 1 615 tis. €, IBV Červený 

jarok 1 995 tis. €, Rekonštrukcia verejného osvetlenia 350 tis. € a Priemyselná zóna Podskala 

2 600 tis. €. 

Účtovná hodnota pozemkov sa v roku 2012 zvýšila o 4 670 tis. € tak, ako bolo avizované pri 

ukončení procesu obnovy evidencie pozemkov. Toto zvýšenie vzniklo chybným zápisom 

výmerov v katastri. 

Vo finančných investíciách nastal pohyb predajom akcií Prima banky Slovensko, a.s., 

majoritnému majiteľovi a úpravou ocenenia vkladov mesta v obchodných spoločnostiach 

metódou vlastného imania. 

Samostatné hnuteľné veci boli zaradené do majetku v sume 70 tis. € a to plynová kotolňa na 

Fabiniho ul., automatizovaný systém riadenia Rázusova ul., kamerový systém, merač 

rýchlosti na miestnych komunikáciách, rekonštrukcia chladiaceho zariadenia a klimatizácia 

v miestnosti uloženia serveru MsP. 

Stav projektovej dokumentácie sa znížil o 4 025 tis. € a to hlavne z dôvodu zaradenia už 

spomínaných stavieb do užívania. 

Zúčtovanie transferov vo výške 21 330 tis. € predstavuje pohľadávku mesta vo výške 

zostatkovej hodnoty majetku, ktorý majú v správe rozpočtové a príspevkové organizácie. 

V sume transferov sú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií, ktoré do 31. 12. 2012 neboli 

uhradené RO a prevedené zriaďovateľovi a to vo výške 51 tis. €.  

 

 Stav pasív k 31. 12. 2012 sa zvýšil o čiastku viac ako 4 319 tis. €, z toho vlastné imanie sa 

zvýšilo o viac ako 4 369 tis. € vplyvom zaúčtovania hospodárskeho výsledku roku 2011 do 

nevysporiadaného výsledku hospodárenia min. rokov. Hospodársky výsledok za bežné 

účtovné obdobie sa znížil oproti roku 2012 o čiastku 6 083 tis. €. V tabuľke sú uvedené stavy 

pasív k 31. 12. 2012. 

 

Pasíva Stav k 1.1.2012 Stav k 31.12.2012 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín           1 666 187           1 771 545,38 

Nevysporiadaný  výsledok  hosp. min. rokov         89 462 590         99 808 768,70 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie         10 368 861           4 285 888,10 

Vlastné imanie spolu       101 497 638        105 866 202,18 

Rezervy               216 750               115 581,94 

Zúčtovanie medzi subjektmi  verejnej správy                          0               137 070,25 

Dlhodobé záväzky              263 292               255 681,17 

Krátkodobé záväzky           5 532 092               958 753,06  

Bankové úvery           5 332 124            4 438 169,73 

Záväzky spolu        11 344 258            5 905 256,15   

Časové rozlíšenie        22 288 580          27 678 843,54 

PASÍVA CELKOM      135 130 476        139 450 301,87 

 

 Záväzok voči subjektom verejnej správy bol vo výške 137 070 € a predstavoval nevyčerpané 

transfery na sociálne služby, dopravné, rodinné prídavky a projekt ZŠ Kožucha. Dlhodobé 

záväzky sú v porovnateľnej výške, krátkodobé sa znížili o 4 573 tis. € a to z dôvodu úhrady 

faktúr týkajúcich sa europrojektov. Bankové úvery klesli o ročnú    splátku istín   vo výške 

894 tis. €. Časové rozlíšenie je zvýšené o čiastku predstavujúcu zaradenie majetku 

financovaného z cudzích zdrojov (ŠR a EÚ). 
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15.2 Aktíva a pasíva za konsolidovaný celok 
 

Aktíva v EUR 
Skutočnosť       
31. 12. 2010 

Skutočnosť    
31. 12. 2011 

Skutočnosť     
31. 12. 2012 

Dlhodobý nehmotný majetok 243 287 271 806 267 516 

Dlhodobý hmotný majetok 101 648 544 124 638 071 129 302 314 

Finančné investície 5 978 200 5 978 200 5 709 992 

Stále aktíva spolu: 107 870 031 130 888 077 135 279 822 

Zásoby 505 867 609 687 651 746 

Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce 87 948 209 274 155 304 

Dlhodobé pohľadávky 413 659 319 142 16 167 

Krátkodobé pohľadávky 3 709 970 2 348 018 2 083 545 

Finančné účty 7 302 824 4 328 520 4 761 062 

Poskytnuté fin. výp. dlhodobé 5 862 5 862 0 

Obežné aktíva spolu: 12 026 130 7 820 503 7 667 824 

Časové rozlíšenie: 56 738 75 139 104 999 

AKTÍVA   CELKOM  119 952 899 138 783 719 143 052 645 

 

V roku 2012 vzrástol dlhodobý hmotný majetok o 4,6 mil. Eur, z toho najvýraznejší nárast je 

u pozemkov a u stavieb. Výrazne sa znížila rozostavanosť stavieb (účet 042 o 4,4 mil. Eur). 

U obežného majetku nastal oproti roku 2011 pokles o  necelých 153 tis. Eur. Výrazne sa 

znížili krátkodobé pohľadávky (o viac ako 264 tis. Eur) a dlhodobé pohľadávky (o viac ako 

302 tis. Eur). Vzrástli stavy finančných účtov o viac ako 432 tis. Eur. Aktíva celkom sú v roku 

2012 vyššie o 4 269 tis. Eur ako v roku 2011. Prehľad aktív po konsolidácii je v tabuľke. 

        

Pasíva v EUR 
Skutočnosť       
31. 12. 2010 

Skutočnosť    
31. 12. 2011 

Skutočnosť      
31. 12. 2012 

Fondy 152 467 1 694 436 1 712 840 

Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov 86 442 025 88 534 016 99 183 777 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 3 666 758 10 733 368 4 174 783 

Vlastné imanie spolu: 90 261 250 100 961 820 105 071 400 

Rezervy 1 400 019 1 643 827 1 369 215 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 2 725 570 0 137 070 

Dlhodobé záväzky 806 243 597 065 334 528 

Krátkodobé záväzky 3 654 338 7 213 290 2 808 968 

Bankové úvery  6 089 677 5 332 678 4 438 170 

Záväzky spolu: 14 675 847 14 786 860 9 087 951 

Časové rozlíšenie: 15 015 802 23 035 039 28 893 294 

PASÍVA  CELKOM 119 952 899 138 783 719 143 052 645 
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Vlastné imanie v roku 2012 sa zvýšilo oproti roku 2011 o 4,1 mil. Eur z dôvodu zvýšenia 

výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie, čo sa prejavilo vyšším 

nevysporiadanym výsledkom hospodárenia minulých rokov. Výsledok hospodárenia bežného 

účtovného obdobia sa znížil oproti roku 2011 o 6,5 mil. Eur, z toho najvýraznejšie 

v materskej účtovnej jednotke. 

Záväzky spolu sú v roku 2012 podstatne nižšie ako v roku 2011 (o 5,7 mil. Eur) 

V jednotlivých druhoch záväzkov nastal pohyb smerom dole a to u záväzkov od dodávateľov 

z dôvodu úhrady faktúr za projekty financované zo ŠR a EÚ, u bankových  úverov 

o zaplatené ročné splátky istín a mimoriadnu splátku vo výške 130 tis. Eur.  Nárast 

u časového rozlíšenia spôsobil obstaraný majetok z cudzích zdrojov. Prehľad pasív po 

konsolidácii je uvedený v tabuľke.  

16. Vývoj pohľadávok a záväzkov 

16.1  Pohľadávky za materskú účtovnú jednotku  

Druh pohľadávky 

Rok 2011 Rok 2012 

spolu 

z toho po 

lehote 

splatnosti 

spolu 

z toho po 

lehote 

splatnosti 

311 - Odberatelia 0,00 0,00 0,00 0,00 

314 - Poskytnutie preddavkov 71 217,23 0,00 75 717,31 0,00 

 -energie spoločenstvá bytov 71 217,23 0,00 75 717,31 0,00 

315 - Ostatné pohľadávky 3 883,90 0,00 969,05 0,00 

318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov 1 596 035,71 1 452 927,51 1 541 898,04 1 465 205,78 

 -komunálny odpad 453 795,29 453 795,29 465 801,98 465 801,98 

 -nájomné ostatné 286 541,40 156 541,40 127 942,62 127 942,62 

 -faktúry 19 911,41 14 552,19 95 315,11 28 670,03 

 -pokuty za priestupky 7 836,28 7 836,28 2 100,29 2 100,29 

 -nájomné byty 672 847,56 672 847,56 702 461,24 702 461,24 

 -nájomné nebytové priestory 143 455,33 143 455,33 135 601,59 135 601,59 

 -ostatné (ŽP, práčovňa., predaj byty, 

pohrebníctvo..) 4 603,36 3 899,46 2 689,81 2 628,03 

 -dobropisy 7 045,08 0,00 9 985,40 0,00 

319 - Pohľadávky z daňových príjmov z toho: 540 020,83 540 020,83 449 892,94 449 492,54 

 -daň z nehnuteľností 498 575,28 498 575,28 406 327,17 406 327,17 

 -daň za psa 18 294,76 18 294,76 20 431,60 20 431,60 

 -daň za užívanie verejného priestranstva 10 313,56 10 313,56 10 426,15 10 426,15 

 -daň za užívanie VP trh 0,00 0,00 157,50 157,50 

 -zrušené dane 12 837,23 12 837,23 12 100,12 12 100,12 

 -daň za predajné automaty 0,00 0,00 50,00 50,00 

 -daň z ubytovania 0,00 0,00 400,40 0,00 

335 - Pohľadávky  voči zamestnancom 830,74 0,00 0,00 0,00 

341 - Daň z príjmov 0,00 0,00 1 842,36 0,00 

369 - Pohľadávky voči združeniu 0,00 0,00 0,00 0,00 
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372 - Transfery a zúčtovanie mimo VS 371 326,22 140,00 0,00 0,00 

378 - Iné pohľadávky z toho: 440 329,18 4 839,15 459 320,89 1 509,75 

 -byty a nebytové priestory 422 212,48   447 852,99   

 -ostatné (škody) 1 519,75 1 519,75 1 509,75 1 509,75 

 -dohoda o pokonávke 16 596,95 3 319,40 9 958,15 0,00 

S p o l u : 3 023 643,81 1 997 927,49 2 529 640,59 1 916 208,07 

 
K 31.  12.  2012 mesto vykazuje pohľadávky za miestne dane, poplatky a služby vo výške 

2 530 tis. Eur, čo je oproti roku 2011 zníženie o 494 tis. Eur. Poklesli pohľadávky za daň 

z nehnuteľností,  v roku 2012 boli mestu uhradené  finančné prostriedky z Maďarska na  

projekt  Výstavba Multifunkčného baníckeho a energetického centra(účet 372)  (cezhraničná 

spolupráca). Nárast bol zaznamenaný u poplatku za odvoz komunálneho odpadu a u nájomného 

v bytoch. 

Veľký podiel na nedoplatkoch u dane z nehnuteľností – právnické osoby majú dlžníci, na 

ktorých bol vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia. Z celkového nedoplatku na dani 

z nehnuteľností sú nedoplatky daňovníkov v konkurze a reštrukturalizácii v čiastke 

154 809,12 Eur.  Z nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady u fyzických osôb, 

predstavujú  nedoplatky spoluobčanov v lokalitách Potočná, Lesná, Hájik, Podskala, 

Hviezdoslavova ul. čiastku  193 975,30 Eur. 

V roku 2012 bolo  vydaných 216 rozhodnutí o začatí  daňového exekučného konania, na 

celkovú výšku nedoplatkov 159 348,43 Eur, z toho: 

a) na mzdu a dôchodok 127 rozhodnutí,  

b) na účet 84 rozhodnutí 

c) na hotové peniaze 4 rozhodnutia, 

d) na iný príjem 1 rozhodnutie.  

 Za účelom zabezpečenia daňových nedoplatkov bolo v roku 2012 vydaných 10 rozhodnutí 

o určení záložného práva na nehnuteľný majetok daňových dlžníkov v celkovej výške 

23 262,58 Eur. 

Daňovým exekučným konaním bola v roku 2012 získaná čiastka 126 929,87 Eur.   

V porovnaní s rokom 2011 je táto čiastka vyššia o 38 131,77 €.  

Výška nedoplatku daňových dlžníkov v konkurze: 155 323,70 Eur 

 z toho:  

- daň z nehnuteľností: 151 557,43 Eur 
- komunálny odpad:        2 011,86 Eur 
- verejný priestor:              1 754,41 Eur 

 

 Výška nedoplatku daňového dlžníka v reštrukturalizácií: 4 436,32 Eur 

  z toho:  

- daň z nehnuteľností:     3 251,69 Eur 
- komunálny odpad:        1 184,63 Eur 
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16.2 Pohľadávky za konsolidovaný celok  
 

Druh pohľadávky 

Rok 2011 Rok 2012 

spolu (netto) 
z toho v lehote 

splatnosti 
z toho po lehote 

splatnosti 
opravné 

položky (-) 
spolu (netto) 

z toho v lehote 
splatnosti 

z toho po lehote 
splatnosti 

opravné 
položky (-)        

Mesto Spišská Nová Ves 1 393 879,00 1 393 879,00 1 629 765,00 1 629 765,00 918 105,77 917 181,06 1 612 459,53 1 611 534,82 

* krátkodobé 1 383 921,00 1 383 921,00 1 628 830,00 1 628 830,00 911 467,01 910 542,30 1 611 534,82 1 610 610,11 

* dlhodobé 9 958,00 9 958,00 935,00 935,00 6 638,76 6 638,76 924,71 924,71 

ZŠ Nad Medzou 224,00 224,00 0,00 0,00 2 511,57 2 511,57 0,00 0,00 

* krátkodobé  224,00 224,00 0,00 0,00 2 511,57 2 511,57 0,00 0,00 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZŠ Lipová 190,00 190,00 0,00 0,00 90,54 90,54 0,00 0,00 

* krátkodobé  190,00 190,00 0,00 0,00 90,54 90,54 0,00 0,00 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZŠ Levočská 451,00 451,00 0,00 0,00 525,75 525,75 0,00 0,00 

* krátkodobé  451,00 451,00 0,00 0,00 525,75 525,75 0,00 0,00 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZŠ Nejedlého 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 2 280,00 0,00 0,00 

* krátkodobé  0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 2 280,00 0,00 0,00 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZŠ Ing. Kožucha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* krátkodobé  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZŠ Komenského  17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* krátkodobé  17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZŠ Hutnícka  314,00 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* krátkodobé  314,00 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZUŠ 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* krátkodobé  140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CVČ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* krátkodobé  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SŠZ 3 590,00 0,00 4 969,00 1 379,00 3 589,88 4 969,17 0,00 1 379,29 

* krátkodobé  3 590,00 0,00 4 969,00 1 379,00 3 589,88 4 969,17 0,00 1 379,29 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Domov dôchodcov 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,16 26 941,14 0,00 23 958,98 

* krátkodobé  0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,16 26 941,14 0,00 23 958,98 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MKC 14 439,00 14 643,00 0,00 204,00 15 855,10 6 512,67 9 546,19 203,76 

* krátkodobé  14 439,00 14 643,00 0,00 204,00 15 855,10 6 512,67 9 546,19 203,76 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZOO 650,00 650,00 0,00 0,00 1 534,60 1 534,60 0,00 0,00 

* krátkodobé  650,00 650,00 0,00 0,00 1 534,60 1 534,60 0,00 0,00 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

STEZ 64 743,00 54 591,00 10 152,00 0,00 76 905,24 76 905,24 0,00 0,00 

* krátkodobé  64 743,00 54 591,00 10 152,00 0,00 76 905,24 76 905,24 0,00 0,00 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.  413 204,00 329 427,00 87 282,00 3 505,00 128 000,98 49 843,99 81 516,95 3 359,96 

* krátkodobé  113 875,00 26 593,00 87 282,00 0,00 126 073,08 47 916,09 81 516,95 3 359,96 

* dlhodobé 299 329,00 302 834,00 0,00 3 505,00 1 927,90 1 927,90 0,00 0,00 

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 172 173,00 148 528,00 228 764,00 205 119,00 110 814,76 53 934,97 267 955,00 211 075,21 

* krátkodobé  172 173,00 148 528,00 228 764,00 205 119,00 110 814,76 53 934,97 267 955,00 211 075,21 

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Emkobel, a.s. 1 015 313,00 872 681,00 144 923,00 2 291,00 1 111 554,90 1 049 899,73 63 946,11 2 290,94 

* krátkodobé  1 006 430,00 872 681,00 136 040,00 2 291,00 1 104 388,79 1 049 899,73 56 780,00 2 290,94 

* dlhodobé 8 883,00 0,00 8 883,00 0,00 7 166,11 0,00 7 166,11 0,00 

Šport, spol. s r.o. 1 081,00 6 881,00 898,00 6 698,00 433,98 433,98 6 697,76 6 697,76 

* krátkodobé  109,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* dlhodobé 972,00 6 772,00 898,00 6 698,00 433,98 433,98 6 697,76 6 697,76 

SPOLU 3 080 408,00 2 822 599,00 2 106 770,00 1 848 961,00 2 375 185,23 2 193 564,41 2 042 121,54 1 860 500,72 

 

 

Za konsolidovaný celok boli agregované pohľadávky k 31. 12. 2012 vo výške 2 375 tis. Eur po odpočítaní opravných položiek. Oproti roku 2011 

sa stav znížil o viac ako 705 tis. Eur, z toho do lehoty splatnosti boli pohľadávky nižšie o 629 tis. Eur, po lehote splatnosti o 65 tis. Eur. Prehľad 

pohľadávok za konsolidovaný celok k 31. 12. 2012 v porovnaní s rokom 2011 je uvedený v tabuľke. 
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16.3 Záväzky za materskú účtovnú jednotku 

 
     K 31. 12. 2012 mesto evidovalo krátkodobé záväzky vo výške 958 753,06 € a dlhodobé 

záväzky vo výške 255 681,17 €. Prehľad podľa splatnosti je uvedený v tabuľke . 

 

 
Ukazovateľ 

 

 

 

Údaje v EUR 

k 01.01.2012 

z toho po 

k 31.12.2012 
z toho po  

lehote  

splatnosti 

lehote 

splatnosti 

Záväzky: celkom: 5 795 383,00 424 816,89 1 214 434,23 2 585,48 

Dlhodobé záväzky: 263 291,67 0,00 255 681,17 0,00 

47- Dlhodobé záväzky spolu 263 291,67 0,00 255 681,17 0,00 

v tom:          

472 - Záväzky zo sociálneho fondu 4 195,44 0,00 5 112,94 0,00 

479- Ostatné dlhodobé záväzky (ŠFRB) 259 096,23 0,00 250 568,23 0,00 

Krátkodobé záväzky: 5 532 091,33 424 816,89 958 753,06 2 585,48 

32- Záväzky spolu 5 273 368,49 424 816,89 713 422,86 2 585,48 

v tom:           

321 – Dodávatelia 4 739 313,46 424 816,89 164 912,63 2 585,48 

324 - Prijaté preddavky byty a nebyt. priestory 534 055,03 0,00 548 510,23 0,00 

325 – Ostatné záväzky 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 –   Zúčtovanie so zamestnancami...v tom: 202 800,76 0,00 196 115,68 0,00 

331 – Zamestnanci 125 447,54 0,00 119 603,83 0,00 

336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. a ZP 77 353,22 0,00 76 511,85 0,00 

34 - Zúčtovanie daní v tom:  20 768,14 0,00 16 255,89 0,00 

341 - daň z príjmov 2 627,00 0,00 0,00 0,00 

342 - ostatné priame dane 18 141,14 0,00 16 255,89 0,00 

37 - Iné záväzky v tom: 26 046,94 0,00 24 365,26 0,00 

372 - Transfery a zúčtovanie mimo VS 0,00 0,00 3 418,81 0,00 

379 - Iné záväzky 26 046,94 0,00 20 946,45 0,00 

47 - krátkodobé záväzky v tom: 9 107,00 0,00 8 593,37 0,00 

479 - Ostatné záväzky do 1 roka ŠFRB 9 107,00 0,00 8 593,37 0,00 

 

Záväzky mesta celkom v roku 2012 klesli oproti roku 2011 o viac ako 4 580 tis. € a to 

z dôvodu úhrady faktúr z projektov hradených zo ŠR a EÚ. Záväzky po lehote splatnosti sú 

vo výške 3 tis. Eur, z toho záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní mesto neeviduje. 

Dlhodobým záväzkom je úver zo ŠFRB vo výške 251 tis. Eur, ktorý bol prijatý v roku 2001 

na rekonštrukciu objektu Panoráma na bytový dom. Krátkodobé záväzky predstavujú 

preddavky na teplo, vodu a služby v bytoch a nebytových priestoroch, záväzky voči 

zamestnancom, daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam za 

decembrové mzdy. 
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16.4 Záväzky za konsolidovaný celok 

 

Druh záväzku 
Rok 2011 Rok 2012 

spolu 
z toho v lehote 

splatnosti 
z toho po lehote 

splatnosti 
spolu 

z toho v lehote 
splatnosti 

z toho po lehote 
splatnosti 

Mesto Spišská Nová Ves 5 795 384,00 5 793 852,00 1 532,00 1 214 434,23 1 211 849,23 2 585,00 

* krátkodobé 5 532 092,00 5 530 560,00 1 532,00 958 753,06 956 168,06 2 585,00 

* dlhodobé 263 292,00 263 292,00 0,00 255 681,17 255 681,17 0,00 

ZŠ Nad Medzou 85 525,00 85 525,00 0,00 104 894,94 104 894,94 0,00 

* krátkodobé  84 961,00 84 961,00 0,00 103 852,83 103 852,83 0,00 

* dlhodobé 564,00 564,00 0,00 1 042,11 1 042,11 0,00 

ZŠ Lipová 55 438,00 55 438,00 0,00 65 432,15 65 432,15 0,00 

* krátkodobé  52 556,00 52 556,00 0,00 63 627,90 63 627,90 0,00 

* dlhodobé 2 882,00 2 882,00 0,00 1 804,25 1 804,25 0,00 

ZŠ Levočská 59 272,00 59 272,00 0,00 57 086,55 57 086,55 0,00 

* krátkodobé  58 293,00 58 293,00 0,00 56 827,11 56 827,11 0,00 

* dlhodobé 979,00 979,00 0,00 259,44 259,44 0,00 

ZŠ Nejedlého 94 617,00 94 617,00 0,00 120 607,08 120 607,08 0,00 

* krátkodobé  90 800,00 90 800,00 0,00 115 231,28 115 231,28 0,00 

* dlhodobé 3 817,00 3 817,00 0,00 5 375,80 5 375,80 0,00 

ZŠ Ing. Kožucha 87 886,00 87 886,00 0,00 102 644,57 102 644,57 0,00 

* krátkodobé  84 280,00 84 280,00 0,00 98 255,84 98 255,84 0,00 

* dlhodobé 3 606,00 3 606,00 0,00 4 388,73 4 388,73 0,00 

ZŠ Komenského  84 817,00 84 817,00 0,00 91 168,58 91 168,58 0,00 

* krátkodobé  77 070,00 77 070,00 0,00 85 831,98 85 831,98 0,00 

* dlhodobé 7 747,00 7 747,00 0,00 5 336,60 5 336,60 0,00 

ZŠ Hutnícka  68 882,00 68 882,00 0,00 97 821,24 97 821,24 0,00 

* krátkodobé  64 905,00 64 905,00 0,00 94 998,66 94 998,66 0,00 

* dlhodobé 3 977,00 3 977,00 0,00 2 822,58 2 822,58 0,00 

ZUŠ 41 200,00 41 200,00 0,00 62 095,29 62 095,29 0,00 

* krátkodobé  39 722,00 39 722,00 0,00 59 582,81 59 582,81 0,00 

* dlhodobé 1 478,00 1 478,00 0,00 2 512,48 2 512,48 0,00 

CVČ  27 648,00 27 648,00 0,00 28 754,26 28 754,26 0,00 

* krátkodobé  27 490,00 27 490,00 0,00 28 558,98 28 558,98 0,00 

* dlhodobé 158,00 158,00 0,00 195,28 195,28 0,00 

SŠZ 262 695,00 262 695,00 0,00 192 220,48 192 220,48 0,00 
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* krátkodobé  260 418,00 260 418,00 0,00 187 871,99 187 871,99 0,00 

* dlhodobé 2 277,00 2 277,00 0,00 4 348,49 4 348,49 0,00 

Domov dôchodcov 151 906,00 151 906,00 0,00 157 205,31 157 205,31 0,00 

* krátkodobé  148 972,00 148 972,00 0,00 154 930,95 154 930,95 0,00 

* dlhodobé 2 934,00 2 934,00 0,00 2 274,36 2 274,36 0,00 

MKC 36 998,00 28 762,00 8 236,00 47 993,67 14 915,10 33 078,57 

* krátkodobé  36 046,00 27 810,00 8 236,00 47 043,08 13 964,51 33 078,57 

* dlhodobé 952,00 952,00 0,00 950,59 950,59 0,00 

ZOO 14 483,00 14 483,00 0,00 12 793,17 12 793,17 0,00 

* krátkodobé  13 909,00 13 909,00 0,00 12 396,68 12 396,68 0,00 

* dlhodobé 574,00 574,00 0,00 396,49 396,49 0,00 

STEZ 134 569,00 134 569,00 0,00 133 634,18 133 634,18 0,00 

* krátkodobé  134 552,00 134 552,00 0,00 132 898,34 132 898,34 0,00 

* dlhodobé 17,00 17,00 0,00 735,84 735,84 0,00 

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.  443 190,00 46 443,00 396 747,00 179 466,22 98 143,94 81 322,28 

* krátkodobé  164 407,00 43 085,00 121 322,00 161 940,99 80 618,71 81 322,28 

* dlhodobé 278 783,00 3 358,00 275 425,00 17 525,23 17 525,23 0,00 

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 437 450,00 437 450,00 0,00 326 082,54 323 597,54 2 485,00 

* krátkodobé  416 196,00 416 196,00 0,00 299 726,83 297 241,83 2 485,00 

* dlhodobé 21 254,00 21 254,00 0,00 26 355,71 26 355,71 0,00 

Emkobel, a.s. 329 408,00 329 408,00 0,00 424 508,26 424 508,26 0,00 

* krátkodobé  327 983,00 327 983,00 0,00 422 079,39 422 079,39 0,00 

* dlhodobé 1 425,00 1 425,00 0,00 2 428,87 2 428,87 0,00 

Šport, spol. s r.o. 349,00 349,00 0,00 126,80 126,80 0,00 

* krátkodobé  0,00 0,00 0,00 32,48 32,48 0,00 

* dlhodobé 349,00 349,00 0,00 94,32 94,32 0,00 

SPOLU 8 211 717,00 7 805 202,00 406 515,00 3 418 969,52 3 299 498,67 119 470,85 

 

Za konsolidovaný celok boli agregované záväzky v roku 2012 nižšie oproti roku 2011 o 4 793 tis. Eur. V lehote splatnosti sa záväzky znížili 

o viac ako 4 500 tis. Eur, najviac v materskej účtovnej jednotke a to z dôvodu úhrady faktúr z projektov EÚ a ŠR. V obchodných spoločnostiach, 

okrem a. s. Emkobel, sa taktiež záväzky znížili. Po lehote splatnosti bolo zníženie záväzkov vo výške 288 tis. Eur.  Prehľad agregovaných 

záväzkov  v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011  za jednotlivé účtovné jednotky konsolidovaného celku je uvedený v tabuľke.
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17. Výsledok hospodárenia za rok 2012 

17.1 Výsledok hospodárenia za materskú účtovnú jednotku 
 

Prehľad jednotlivých druhov nákladov a výnosov za rok 2012 v meste Spišská Nová Ves. 

 

Druh nákladov Suma v EUR Druh výnosov Suma v EUR 

Nákupy 670 118,69 Tržby z predaja služieb 49 629,83 

Služby 2 950 941,77 Daňové výnosy a poplatky 13 199 732,97 

Osobné náklady 2 774 826,30 Ostatné výnosy 6 807 114,16 

Dane a poplatky 53 481,52 Zúčtovanie rezerv, OP 281 861,02 

Prevádzková činnosť 369 317,84 Finančné výnosy 235 382,47 

Odpisy, rezervy, opravné položky 2 019 937,14 Výnosy z transferov 2 431 425,47 

Finančné náklady 434 015,35     

Náklady na transfery 9 445 693,77     

Daň z príjmov 925,44     

S p o l u : 18 719 257,82   23 005 145,92 

 
Výsledok hospodárenia: 4 285 888,10 

  

 

Náklady v roku 2012 sa oproti roku 2011 znížili o 93 tis. Eur. Najvýraznejší pokles bol 

u spotreby materiálu o 422 ti. Eur, u opráv a údržby o 159 tis. Eur, služby poklesli o 100 tis. 

Eur. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sa znížili o čiastku 261 tis. Eur. Zvýšenie 

nákladov nastalo u finančných nákladov o čiastku 242 tis. Eur z dôvodu predaja akcií Prima 

banke Slovensko, a. s. Náklady na transfery sa zvýšili o 162 tis. Eur hlavne z dôvodu vyšších 

transferov rozpočtovým organizáciám.  

Výnosy v roku 2012 sa oproti roku 2011 znížili o čiastku 6 176 tis. Eur z dôvodu zníženia 

ostatných výnosov. V roku 2011 boli tieto výnosy vyššie o  zúčtované novoprijaté pozemky 

(ROEP). Z dôvodu predaja akcií Prima banke Slovensko, a. s. sú vyššie tržby z predaja 

cenných papierov.  

Výsledok hospodárenia za rok 2012 bol vo výške 4 286 tis. Eur. Oproti roku 2011 sa znížil 

o čiastku 6 083 tis. Eur  z dôvodu vyšších výnosov z novoprijatých pozemkov v roku 2011. 

 

Podrobnejšie členenie nákladov a výnosov za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011 za materskú 

účtovnú jednotku je v tabuľke. 
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Náklady v roku 2011 a 2012 v meste Spišská Nová Ves 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ 
Suma v EUR 

Rok 2011 Rok 2012 

Spotrebované nákupy  
501 - Spotreba materiálu  599 122,00 176 693,63 

502 - Spotreba energie  433 290,00 493 425,06 

Služby  

511 - Opravy a udržiavanie 1 234 212,00 1 075 074,06 

512 - Cestovné 7 557,00 5 736,19 

513 - Náklady na reprezentáciu  33 997,00 35 382,98 

518 - Ostatné služby  1 934 909,00 1 834 748,54 

Osobné náklady  

521 - Mzdové náklady  1 921 414,00 1 935 116,69 

524 - Zákonné sociálne náklady  633 434,00 652 275,32 

525 - Ostatné sociálne poistenie 26 406,00 26 652,96 

527 - Ostatné sociálne náklady  124 826,00 141 225,81 

528 - Sociálne náklady nad rámec  6 909,00 19 555,52 

Dane a poplatky  538 - Ostatné dane a poplatky  51 491,00 53 481,52 

Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

541 - ZC predaného DNM a DHM 345 122,00 47 173,70 

542 - Predaný materiál  1 673,00 1 449,16 

544 - Zmluvné pokuty a penále  60,00 900,00 

546 - Odpis pohľadávky   65 431,00 90 326,92 

548 - Ostatné náklady na prev. činnosť  217 872,00 229 468,06 

549 - Manká a škody  131,00   

Odpisy, rezervy a opravné položky 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia  

551 - Odpisy DN a DH majetku  1 325 573,00 1 419 269,85 

553 - Tvorba ostatných rezerv 216 750,00 115 581,94 

558 - Tvorba ostat. rezerv - pohľadávky  151 294,00 479 222,99 

559 - Tvorba opravných položiek z fin. čin.   5 862,36 

Finančné náklady  

561 - Predané cenné papiere a podiely    268 206,86 

562 - Úroky z úveru 159 729,00 124 031,80 

563 - Kurzové straty 40,00 1,19 

568 - Ostatné finančné náklady 32 248,00 41 775,50 

572 - Mimoriadne náklady - škody      

Náklady na transfery a náklady z 
odvodu príjmov 

584 - Náklady na transfery 8 004 388,00 8 358 876,65 

585 - Náklady na transfer ostatným sub. VS 5 960,00 12 230,00 

586 - Náklady na transfer iným sub.  1 273 942,00 1 073 946,68 

587 - Náklady na ostatné transfery   640,44 

Dane z príjmov 591 - Splatná daň z príjmov  4 641,00 925,44 

SPOLU    18 812 421,00 18 719 257,82 
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18. Výnosy v roku 2011 a 2012 v meste Spišská Nová Ves 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR 

Rok 2011 Rok 2012 

Tržby za vlastné výkony a tovar 602 - Tržby z predaja služieb 54 626,00 49 629,83 

Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov 

632 - Daňové výnosy samosprávy 11 886 295,00 11 663 544,86 

633 - Výnosy z poplatkov 1 351 332,00 1 536 188,11 

Ostatné výnosy 

641 - Tržby z predaja DN a DHM 358 947,00 176 030,75 

642 - Tržby z predaja materiálu  3 077,00 3 362,01 

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky 35 808,00 32 397,79 

646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok 1 008,00 670,25 

648 - Ostatné výnosy 13 095 484,00 6 594 653,36 

Zúčtovanie rezerv a opravných 
položiek z prevádzkovej a finančnej 
činnosti  

653 - Zúčtovanie ostaných rezerv 210 300,00 216 749,59 

658 - Zúčtovanie opravných položiek  61 227,00 65 111,43 

Finančné výnosy  

661 - Tržby z predaja cen.  pap. a podielov   205 947,08 

662 - Úroky  10 425,00 4 875,39 

663 - Kurzové zisky  8,00   

665 - Výnosy z dlhodob. finančného majetku  23 680,00 24 560,00 

668 - Ostatné finančné výnosy     

Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v obciach, VÚC, v RO a PO 
zriadených obcou, VÚC 

693 - Výnosy z BT zo ŠR a iných subjekt. VS 608 614,00 537 358,06 

694 - Výnosy z KT a ŠR a iných subjektov VS 312 993,00 633 687,24 

695 - Výnosy z BT a ES 27 638,00   

697 - Výnosy z BT mimo VS 26 614,00 54 556,65 

698 - Výnosy z KT mimo VS 19 519,00 35 381,76 

699 - Výnosy RO  1 093 687,00 1 170 441,76 

SPOLU   29 181 282,00 23 005 145,92 
 

 

18.1 Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok 

 
Na agregovaných nákladoch vo výške 48 483 tis. Eur sa mesto podieľalo 38,61 %. Podiel 

výnosov mesta bol 43,69 % z celkových agregovaných výnosov. Celkové agregované náklady 

sa oproti roku 2011 znížili o 182 tis. Eur, výnosy o 6 741 tis. Eur. Za konsolidovaný celok bol 

v roku 2012 vykázaný zisk 4 174 tis. Eur, pričom hospodársky výsledok  samotného mesta 

bol vo výške 4 286 tis. Eur. Pokles hospodárskeho výsledku v roku 2012 bol vo výške 6 559 
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tis. Eur, z toho pokles v materskej ÚJ vo výške 6 083 tis. Eur. Tento pokles v roku 2012 bol 

zapríčinený vyššími výnosmi z novoprijatých pozemkov (ROEP) účtovaných v roku 2011.  

 

 
 

Rok 2011 
  

Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Činnosti 
celkom 

Náklady 

 
Agregovaný výkaz 
  

36 266 562 12 398 495 48 665 057 

  

 
Konsolidovaný výkaz 
  

26 208 361 11 053 291 37 261 652 

  Rozdiel: 10 058 201 1 345 204 11 403 405 

 
  
   

 
 

Výnosy 

 
Agregovaný výkaz 
  

46 660 114 12 738 311 59 398 425 

  

 
Konsolidovaný výkaz 
  

36 160 166 11 834 854 47 995 020 

  Rozdiel: 10 499 948 903 457 11 403 405 

 

Hospodársky výsledok  za rok 2011 bol vo výške 10 733 368,- Eur. 

 

 
 

Rok 2012 
 

Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Činnosti 
celkom 

Náklady 

 
Agregovaný výkaz 
  

36 757 287 11 725 426 48 482 713 

  

 
Konsolidovaný výkaz 
  

26 241 267 10 554 296 36 795 563 

  Rozdiel: 10 516 020 1 171 130 11 687 150 

 
  
  

   

Výnosy 

 
Agregovaný výkaz 
  

40 992 067 11 665 429 52 657 496 

  

 
Konsolidovaný výkaz 
  

30 220 246 10 750 100 40 970 346 

  Rozdiel: 10 771 829 915 329 11 687 150 

 
Hospodársky výsledok  za rok 2012 bol vo výške 4 174 783,- Eur.  

 

 
Prehľad zmeny výsledku hospodárenia za jednotlivé účtovné jednotky konsolidovaného celku 

je uvedený v tabuľke.  
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Zmena výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok 
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2011 10 368 861,00 -34,00 3 507,00 -616,00 6 073,00 1 160,00 -398,00 -521,00 1 286,00 869,00 -26 822,00 36 629,00 

Zvýšenie/- zníženie 

  
 

-6 082 972,90 18,78 -4 155,75 -1 012,82 -2 091,21 432,30 -92,76 -13 919,93 -11 984,66 -543,01 8 379,00 -55 302,90 

2012 4 285 888,10 -15,22 -648,75 -1 628,82 3 981,79 1 592,30 -490,76 -14 440,93 -10 698,66 325,99 -18 443,00 -18 673,90 
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2011 108,00 -6 465,00 18 296,00 5 484,00 122 967,0 222 754,0 -19 770,00 
  

10 733 368,00 

Zvýšenie/- zníženie 

  

  

-3 913,54 25 807,04 -24 002,09 -98 905,69 -55 683,40 -239 181,18 539,34 0,00 0,00 -6 558 585,38 

2012 -3 805,54 19 342,04 -5 706,09 -93 421,69 67 283,60 -16 427,18 -19 230,66     4 174 782,62 
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19. Granty a transfery v roku 2012 

19.1 Prijaté granty a transfery 

 
Mesto Spišská Nová Ves v roku 2012 prijalo tieto bežné granty a transfery: 

 

P. č. Poskytovateľ Suma v € Účel grantov a transferov 

1. Krajský školský úrad 5 321 011,00 Výchovno-vzdelávací proces - normatív 

2. Krajský školský úrad 256 779,20 Výchovno-vzdelávací proces – účelové  

 
3. Krajský školský úrad – materské školy 57 589,00 Účelové na predškolskú výchovu MŠ 

4. Ministerstvo vnútra SR 46 308,25 Matričná činnosť 

5. Krajský stavebný úrad a KÚCD  37 175,86 Stavebný úrad a špecializovaný  stavebný úrad 

6. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR 20 925,78 Výkon činnosti ŠFRB 

7. Krajský školský úrad 25 929,00 Výkon činnosti školského úradu 

8. Krajský úrad ŽP Košice 3 809,00 Výkon činnosti v oblasti ŽP 

9. Ministerstvo vnútra SR 12 502,71 Výkon činnosti v registri obyvateľov 

  Prenesené kompetencie spolu 5 782 029,80   

1. MF SR - všeobecná poklad. správa 351 453,00 Prevádzka Domova dôchodcov 

2. MPSVaR SR  617 600,00 Prevádzka Domova dôchodcov 

3. MPSVaR SR  18 000,00 Prevádzka útulku Dom humanity 

4. MPSVaR SR  54 400,00 Transfer pre NO Katarína 

5. Úrad práce soc. veci a rodiny  10 268,52 Chránené pracovisko  

6. Úrad práce soc. veci a rodiny  13 384,06 Prídavky na deti 

7. Úrad práce soc. veci a rodiny  78 725,40 Stravné pre deti v hmotnej núdzi 

8. Úrad práce soc. veci a rodiny  19 422,00 Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 

9. Úrad práce soc. veci a rodiny  12 374,84 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 

10. Úrad práce soc. veci a rodiny  300,19 Dobrovoľnícka činnosť 

11. Fond sociálneho rozvoja 10 838,52 Prevencia sociálneho vylúčenia  UZOL 5P 

  

Transfery na soc. účely a podporu 

zamestnanosti spolu 1 186 766,53   

1. NFP na bežné výdavky z ESF a ŠR* 103 547,00 Projekt ZŠ Kožucha vzdelávanie 

2. NFP na bežné výdavky z ERDF a ŠR* 128 276,96 ZŠ Nad Medzou záver. žiadosť o platbu 

3. NFP na bežné výdavky z ERDF a ŠR* 12 214,31 ZŠ Levočská záver. žiadosť o platbu 

4. NFP na bežné výdavky z ERDF a ŠR* 11 636,55 ZŠ Nejedlého záver. žiadosť o platbu 

5. NFP na bežné výdavky z ERDF a ŠR* 27 846,59 ZŠ Kožucha záver. žiadosť o platbu 

  NFP pre školy na bežné výdavky spolu 283 521,41   

1. NFP na bežné výdavky z cezhran. a ŠR* 1 514,37 Multifunkčné banícke a energ. centrum  

2. NFP na bežné výdavky z ERDF a ŠR* 27 550,01 Regenerácia námestia záverečná žiadosť 

3. Obvodný úrad  Spišská Nová Ves  32 041,07 Voľby do NR SR 

4. Obvodný úrad Košice   1 598,00 Údržba vojnových  hrobov 

5. MŠVVaŠ SR  ESF a ŠR 100 519,75 Projekt s názvom 7 DEM s. r. o. 
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6. Ministerstvo vnútra SR 17 541,00 Zebra - bezpečnosť na cestách 

7. KSK Košice 3 500,00 Dotácia na akciu „Trh ľudových  remesiel“ 

8. NFP na bežné výdavky z ERDF a ŠR* 12 083,00 Projekt „Vytváranie spoloč. turist. produktov 

9. Nadácia SPP 1 960,10 Dotácia na trh ľud. remesiel a dar Sp.trh 

10. Úrad práce soc. veci a rodiny  14 458,20  Opatrenia na ochranu pred povodňami 

11. Technická univerzita Košice 368,87 Projekt „SAGE +“ 

12. Fyzické osoby 2 489,52 Granty na Domov opatrovateľskej služby 

  Ostatné granty spolu 215 623,89   

Bežné transfery a granty celkom 7 467 941,63   
 

*
NFP Nenávratný finančný príspevok 

*
ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja 

*
Kohézny fond 

*ESF Európsky sociálny fond 

 

Mesto Spišská Nová Ves prijalo v roku 2012 tieto kapitálové granty a transfery. 

 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. NFP z Kohézneho fondu a ŠR, MŽP SR 1 796 884,51 IBV Červený jarok 

2. NFP z Kohézneho fondu a ŠR, MŽP SR 2 110 381,55 Skládka biologicky rozložit. odpadov 

3. NFP z ERDF a ŠR,  MPaRV SR 1 137 871,99 Regenerácia námestia záver. platba 

4. NFP z ERDF a ŠR,  MPaRV SR 566 053,79 Domov dôchodcov a ZOS 

5. NFP z ERDF a ŠR,  MH SR 114 717,50 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

6. ERDF a ŠR cezhraničná spolupráca MR a SR 437 315,75 Výstavba Multicentra 

7. ERDF a ŠR, MPaRV SR 186 233,19 Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. záver. platba 

8. ERDF a ŠR, MPaRV SR 37 282,84 Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou záver. platba 

9. ERDF a ŠR, MPaRV SR 64 375,49 Rekonštrukcia ZŠ Kožucha záver. platba 

10. ERDF a ŠR, MPaRV SR 155 827,81 Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. záver. platba 

11. Dar z  Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 1 700,00 Výstavba pamätníka Malá vojna 

12. Zahraničný grant z USA 2 383,06 Nákup zabezpečov. zariadenia zimný štadión 

Kapitálové transfery a granty celkom 6 611 027,48   

 

20. Poskytnuté granty a transfery 
 
Právnickým a fyzickým osobám podnikateľom boli poskytnuté finančné prostriedky na 

základe VZN č. 8/2008 o poskytovaní dotácií na území mesta Spišská Nová Ves a to na 

podporu všeobecne prospešných služieb. Prehľad je uvedený v tabuľkách: 

 

Funkčná 

klasifikácia 

Položka, 

podpoložka 
Druh výdavku 

Schválený 

rozpočet 

v EUR 

Čerpanie 

v EUR  

01.1.1.6 641 001 Transfer príspevkovej organizácii 9 600 9 500 
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01.1.1.6 641 006 Transfer rozpočtovej organizácii  2 730 2 730 

01.1.1.6 642 001 Transfery občianskemu združeniu  7 170 7 356 

01.1.1.6 642 002 Transfery neziskovej organizácii 1 600 1 485 

01.1.1.6 644 002 Transfery ostatnej právnickej  osobe 0 0 

01.1.1.6 644 003 Transfery FO - podnikateľom 1 900 1 914 

08.4.0. 642 007 Transfery cirkvám 0 0 

SPOLU: 23 000 22 985 

 

    Rozpočet dotácií pre športové kluby združené v RŠK 

 

Funkčná 

klasifikácia 

Položka, 

podpoložka 
Druh výdavku 

Schválený 

rozpočet 

v EUR 

Čerpanie 

v EUR  

08.1.0 642 001 Transfer na činnosť športových klubov  177 000 176 750 

        
  

SPOLU: 177 000 176 750 

 

 

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa účelu a prijímateľa je uvedený v tabuľke: 

 

P. č. Príjemca Účel použitia 

Výška 

dotácie 

v € 

1. Spol. rod. a priat. pri ZŠ Nejedlého 2, SNV Memoriál Andreja Franka - futbalový turnaj 200 

2. Klub slovenských turistov Prielom, SNV 7. ročník prechodu Prielomom Hornádu 70 

3. 

MO Jednoty dôchodcov na Slovensku, 

SNV 6. ročník športových hier dôchodcov okresu 150 

4. OZ Potápačský klub MANTA, SNV 50. výročie založenia PK MANTA SNV 250 

5. Spišské osvetové stredisko, SNV 

Vydanie Zborníka autorských prác členov Spišského 

literárneho klubu k 30. výročiu vzniku 100 

6. Únia žien Slovenska 

Vansovej Lomnička - súťaž v prednese poézie a prózy 

žien 50 

7. Kontra, Za Hornádom 8 , SNV   Uvedenie hry M. Koterski „Nenávidím“ 200 

8. Únia žien Slovenska Predveľkonočné stretnutie rodín 50 

9. Únia žien Slovenska Čaro Vianoc - predvianočné stretnutie rodín 100 

10. Miestny odbor Matice Slovenskej 

Podujatia: „Stretnutie s poéziou“ a „Stretnutie s tvorbou 

našich rodákov“ 100 

11. Miestny odbor Matice Slovenskej „Naše mesto“ - 6. ročník vedomostnej súťaže 150 

12. Galéria umelcov Spiša SNV  Art in Paradise - medzinárodný detský plenér  100 

13. Galéria umelcov Spiša SNV  

Jubilejná výstava venovaná 25. výročiu vzniku galérie 

(1987 – 2012) 300 

14. Ing. Štefan Ondáš, Brezová 38, SNV Deň študentstva 2012 - kultúrne podujatie 50 

15. Ing. Štefan Ondáš, Brezová 38, SNV   

Basketmusic fest  2012 – streetballovo-hudobný 

festival v rámci akcie Mesto plné detí 1000 
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16. Katolícka jednota, Levočská 10, SNV 

Poznávacie a pútnické zájazdy: Turzovka, Šaštín, 

Marianka 100 

17. OZ EPEUS pri Gymnáziu Školská 7, SNV 

Výmenný pobyt medzi študentmi Gymnázia v SNV a z 

Robert  Koch Schule, Clausthal-Zellerfeld (DE) 400 

18. Katolícka jednota, Levočská 10, SNV  20. výročie obnovenia činnosti 400 

19. Spišský dejepisný spolok, Levoča 

Vydanie zborníka k životnému jubileu doc. PhDr. 

Chalupeckého, mesto SNV je členom združenia 400 

20. Plavecký seniorsky klub, SNV 8. ročník seniorských majstrovstiev mesta v plávaní  50 

21. 

Rada rod. združenie pri ZŠ Hutnícka 16, 

SNV Medzinárodný volejbalový turnaj v Bílovci 100 

22. 

Občianske združenie Novoveská Huta, 

SNV 

7. ročník behu Novoveskou Hutou v kategórii žiakov, 

dorastu a dospelých 300 

23. 

Občianske združenie Novoveská Huta, 

SNV Podujatie konané pri príležitosti MDD 100 

24. 

Občianske združenie Novoveská Huta, 

SNV Futbalový turnaj neregistrovaných družstiev – 9. ročník 100 

25. Rada rod. združenia pri MŠ  Jilemnického „Dobytie pevnosti športu“, XII. ročník 100 

26. OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany, SNV Okresné kolo hry mladých hasičov, dorastu a dospelých 50 

27. 

SZ zdravotne postihnutých, SZO č. 12, 

SNV Športový deň detí a dospelých 50 

28.  Spoločnosť Joga v dennom živote, SNV Pomôcky na cvičenie 200 

29.  

Združenie rodičov a priateľov 

diabetických detí, SNV 

„Dia Spiš 2012“ - stretnutie detských diabetikov 

v Slovenskom raji 200 

30. 

ZO Slovenského odborového zväzu 

verejnej správy pri meste SNV 

Oprava strechy chaty na Čingove, ktorá je v havarijnom 

stave 1 000 

31. Kontra, Za Hornádom 8 , SNV   Hamlet v Poľsku – prezentácie predstavenia v zahraničí 200 

32. Vydavateľstvo Kubko Goral, Bratislava Vydanie leporela o meste Spišská Nová Ves 200 

33. OZ Banícky spolok Účasť na 16. stretnutí baníckych miest v ČR 150 

34. Ing. Štefan Ondáš, Brezová 38, SNV SPIŠ ROCK FEST 2012 – kultúrne podujatie 200 

35. Múzeum Spiša, SNV 

Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876 – 

výstava 350 

36. Spišské divadlo, Radničné nám. 4, SNV   

Divadelná inscenácia hry Ján Palárik: „Zmierenie, 

alebo dobrodružstvo pri obžinkoch“. 1 000 

37. Technická akadémia, SNV 

Účasť študenta školy na ESO 2012 EXPO Sciences 

Europe 2012 v Rusku 150 

38. AEROKLUB, SNV Aeroshow - letecký deň 2012 3 000 

39. ŠK Arching, Maša 21, Smižany Preteky psích záprahov – 2. ročník 200 

40. Spišské divadlo, SNV Divadelný Spiš 2012 1 500  

41. Ľuboš Lampart, Bratislava XIV. ročník súťaže „Otázniky histórie“ 664 

42. Únia žien Slovenska Ženy v akcii – kult.-šport. olympiáda 50 

43. 

Združ. na pomoc ľuďom s ment. postih., 

SNV Realizácia olympiády DSS „Náš dom“ 36 

44. BDSK tanečné centrum, SNV Majstrovstvá sveta v tancoch IDO 200 

45. Technická akadémia, SNV 

Organizovanie VIII. ročníka mestského turnaja 

v stolnom tenise chlapcov stredných škôl 80 

46. ZO Slov. zväzu chovateľov, Letná 74, SNV 8. ročník „Spišská výstava drobných zvierat“  100 

47. 

MO Jednoty dôchodcov na Slovensku, 

SNV 

VI. ročník za krásami Slovenska – Dolný Kubín a 

okolie 50 



81 

 

48. OZ klub kaktusárov, Čsl. armády 38, SNV  

Regionálna výstava kaktusov, sukulentných rastlín 

a bonsajov 50 

49.  Múzeum Spiša, SNV 

Pamätná tabuľa prof. A. Reiprichovi a profilová 

výstava k osobnosti 600 

50. MKC, Radničné nám. 4, SNV 

Oslavy 80. výročia vzniku divadelného súboru 

Hviezdoslav v Spišskej Novej Vsi 500 

51. MKC, Radničné nám. 4, SNV 

Oslavy 20. výročia vzniku Slovenskej republiky 

v Spišskej Novej Vsi 7 400 

52. Kontra, Za Hornádom 8 , SNV   Prezentácia predstavenia Hamlet vo Varšave 100 

53. ZO chovateľov poštových holubov, SNV Oblastná výstava poštových holubov 100 

 
Športové kluby združené v Rade športových klubov získali od mesta tieto dotácie: 

  Športový klub Výška dotácie 2012 v € 
1. HOKEJOVÝ KLUB          65 000  
2. FUTBALOVÝ KLUB 37 000 
3. BASKETBALOVÝ KLUB               37 000 
4. VOLEJBALOVÝ KLUB     11 000  
5. ŠK BASKETBALU DIEVČAT     5 500  
6. HOCKEY CLUB 4 500 
7. ŠK STEZ 2 600  
8. CYKLOKLUB 900 
9. JAZDECKÝ KLUB SLÁVIA   900 
10. TENISOVÝ KLUB             800 
11. LYŽIARSKY KLUB SKI DEVILS   600 
12. ATLETICKÝ ŠPORT. KLUB SLÁVIA   700 
13. DŽUDO KLUB                    600 
14. KLUB PLÁVANIA              1 300  
15. MESTSKÝ ŠACHOVÝ KLUB   250 
16. KRASOKORČULIARSKY KLUB   300 
17. TJ TATRAN  - atletický a kolkársky oddiel  1 300  
18. ŠK MPK - stolný tenis       1 000 
19. COMPACT   0 
20. ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB RD   1 400  
21. LYŽIARSKY KLUB 700 
22. RTVŠ MIX                         200 
23. TJ Čingov - orient. beh   300 
24. CYKLOKLUB SCHWABIK                                                         0 
25. LETECKO MODELÁRSKY KLUB   400 
26. STOLNOTENISOVÝ ODDIEL BBF   400 
27. SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ 150 
28. KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV   150 
29. BILIARDOVÝ KLUB 0 
30. OZ OMBRE—leteckých  akrobatov 0 
31. KMŠ - Skateboard 150 
32. FbC - Young Arrows 150 
 Karate klub dotáciu neprebral 150 
33. ŠK IGLOVIA - triatlon 0 

  REZERVA PRIMÁTORA 1 600 

  S P O L U 177 000  
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Na organizovanie športových podujatí boli z rezervy primátora pridelené tieto dotácie: 

 
P. č. Športový klub Dotácia 2012 v € 

1. MESTSKÝ  ŠACHOVÝ  KLUB      
50 

Projekt Grand-Prix mládeže Spiša v šachu jednotlivcov SR  

2. Rybársky klub  
50 

Memoriál Ing. Ľ. Kľučára v love rýb na umelú mušku 

3.  Lyžiarsky klub  200 

Dotáciu na elektrickú energiu potrebnú na výrobu snehu 
v lyžiarskom stredisku Rittenberg v Novoveskej Hute Prostriedky nevyčerpané! 

4. Klub plávania 
100 

Medzinárodné majstrovstvá SR Masters v plávaní 

5. Tenisový klub 
500 

Medzinárodné tenisové turnaje pre člena klubu Lukáša Kleina 

6. Letecko-modelársky klub 

500 Majstrovstvá sveta rádiom riadených termických vetroňov 
kategórie F3J v Juhoafrickej republike 

7. TJ TATRAN  
100 

18. ročník behu „Májová hodinovka Jozefa Česlu“ 

8. TJ TATRAN 100 

XXIX. ročník behu Slovenským rajom.  Prostriedky nevyčerpané! 

9. OZ OMBRE 
200 

Športová príprava L. Vikartovského v parašutizme 

21. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2012 
 

Ukazovateľ 

Obdobie Index 

k 31.12.2011 k 31.12.2012 2012/2011 

1. Celkový dlh mesta v eur 

(§ 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.) 3 792 968,73 3 041 927,05 0,80 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur 

(kategória 650 a 820) 
1 059 220,63 998 207,84 0,94 

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur      (k 

31.12.2012 a k 31.12.2011) 
25 540 705,33 24 446 601,98 0,95 

Ukazovatele dlhu v %:       

a)       § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. 14,85 12,44   

b)       § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. 4,15 4,08   

2. Dlh mesta spolu (FIN 6 – 01) 5 586 432,64 4 697 331,33 0,84 

Počet obyvateľov k 31.12. (z evidencie obyvateľstva) 36 959 36 710 0,99 

Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur 151,15 127,95 0,84 

     Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. suma dlhu mesta dosiahla 12,44 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (zákonná hranica je 60 %) a suma 

ročných splátok návratných zdrojov financovania bola na úrovni 4,08 % (v splátkach nie sú  
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zahrnuté  splátky ŠFRB) skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (zákonná 

hranica 25 %). V bežných príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z transferov. 

1. Do celkovej sumy úverov vo výške 3 041 927,05 nebol započítaný dlh voči ŠFRB za úver 

vo výške 259 161,60 €. a krátkodobý úver použitý na spolufinancovanie projektov z EÚ 

vo výške 1 396 242,68 €, ktoré sa do celkovej sumy dlhu podľa § 17 ods. 8 vyššie 

uvedeného zákona nezapočítavajú.  

 

2. Dlh mesta podľa finančného výkazu Fin 6-01 vo výške 4 697 331,33 € je vrátane 

krátkodobého úveru a dlhu voči ŠFRB.  

 

 

Prehľad ročných splátok istín úverov a úrokov z nesplatených úverov je v tabuľke. 

Číslo úverovej 
zmluvy 

Dátum 
uzatvorenia 

zmluvy 
Účel 

Úver 
splatný 

dňa 

Stav k 
01.01.2012 

Rok 2012 
Stav k 

31.12.2012 Splátky 
istiny 

Splátky 
úrokov 

18/169/04 28.12.2004 Priem. park 28.10.2014 129 456,33 43 152,08 2 836,82 86 304,25 

18/067/06 27.11.2006 Refinan.úveru 28.08.2014 327 871,23 165 969,60 6 339,67 161 901,63 

18/046/09 21.10.2009 Invest. akcie 25.09.2017 1 769 779,17 366 240,00 28 131,01 1 403 539,17 

18/083/10 20.12.2010 Most Matuškova 25.11.2020 1 565 862,00 175 680,00 37 274,82 1 390 182,00 

18/060/10 8.9.2010 Europrojekty 07.09.2011 1 526 242,68 130 000,00 42 583,84 1 396 242,68 

810/2357/2000 23.3.2001 ŠFRB/Panoráma 23.03.2031 267 221,23 8 059,63 11 853,17 259 161,60 

S p o l u :       5 586 432,64 889 101,31 129 019,33 4 697 331,33 

 

 

     V priebehu roka 2012 boli zaplatené splátky istiny zo všetkých úverov vo výške 

889 101,31 € a úroky vo výške 129 019,33 €. Aktuálna úroková sadzba na všetkých úveroch 

je 2,27 % p.a., okrem úveru zo ŠFRB, u ktorého je úroková sadzba vo výške 4,4 % p.a. 

a úveru prijatého na spolufinancovanie projektov, kde je úroková sadzba vo výške 2,12 % p.a. 

        Dlh mesta v prepočte na jedného obyvateľa klesol zo 151,15 € na 127,95 €. 

 

 

22. Predpokladaný vývoj budúcich činností 
 

 
1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi – I. etapa 

- Popis:  v I. etape rekonštrukcií miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi je plánovaná 
výmena asfaltových kobercov na uliciach Rázusova, J. Matušku a Štúrovo Nábrežie. 
Technických stav týchto komunikácii je charakterizovaný sieťovým rozpadom asfaltového 
koberca, nerovnosťami, viacnásobnými opravami, a plošným rozpadom, ktoré už nie je možné 
riešiť lokálnymi opravami. Pre stabilizáciu a zaistenie podklaných vrstiev komunikácií je 
potrebná plošná výmena asfaltových kobercov. 

 
 

 

- Predpokladané cenové náklady:  ddoo  115500..000000,,0000  €€  bbeezz  DDPPHH   

  ((kkoonneeččnnáá  cceennaa  bbuuddee  vvyyssúúťťaažžeennáá  vvoo  vveerreejjnnoomm  oobbssttaarráávvaanníí))  
 

- Predpokladaný termín realizácie:  ddoo  1122//22001133   
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- Fotodokumentácia technického stavu vyššie uvedených komunikácií:   

 

 

 
2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi – II. etapa 

- Popis:  v II. etape rekonštrukcií miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi je plánovaná 
výmena asfaltových kobercov na uliciach Slovenská, Gorazdova, Stojan a Sádrovcová. 
Technických stav týchto komunikácii je charakterizovaný sieťovým rozpadom asfaltového 
koberca, nerovnosťami, viacnásobnými opravami, plošným rozpadom a rozrušením podkladnej 
vrstvy, ktoré už nie je možné riešiť lokálnymi opravami. Pre stabilizáciu a zaistenie podklaných 
vrstiev komunikácií je potrebná plošná výmena asfaltových kobercov. 
 

- Predpokladané cenové náklady:  ddoo  330000..000000,,0000  €€  bbeezz  DDPPHH   

  ((kkoonneeččnnáá  cceennaa  bbuuddee  vvyyssúúťťaažžeennáá  vvoo  vveerreejjnnoomm  oobbssttaarráávvaanníí))  
 

- Predpokladaný termín realizácie:  ddoo  1122//22001133   
  

- Fotodokumentácia technického stavu vyššie uvedených komunikácií:   
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3. Rekonštrukcia obslužnej komunikácie pri ZUŠ  

- Popis:  účelom rekonštrukcie obslužnej komunikácie je skvalitnenie prístupu k daňovému úradu 
a k prevádzkam v zadnej časti obslužnej komunikácie. Práce budú pozostávať zo zhotovenia 
nového asfaltového koberca z obaľovanej asfaltovej zmesi. 
 

- Predpokladané cenové náklady:  cca ddoo  77..000000,,0000  €€  bbeezz  DDPPHH   

  ((kkoonneeččnnáá  cceennaa  bbuuddee  vvyyssúúťťaažžeennáá  vvoo  vveerreejjnnoomm  oobbssttaarráávvaanníí))  
 

- Predpokladaný termín realizácie:  ddoo  1100//22001133   
  

- Fotodokumentácia technického stavu komunikácie:   
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4. Chodníky na ul. Gorzadova č. 2-24 (párne) 

- Popis:  verejné spevnené plochy sú v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave, ktorý 
charakterizujú plošné deformácie v kombinácii so sieťou priečnych a pozdĺžnych trhlín, 
z ktorých prerastá zeleň. V záujme vyhotovenia chodníka vo vyhovujúcom stave bude pôvodná 
krycia vrstva z liateho asfaltu odstránená spolu s pôvodnými obrubníky. Budú osadené nové 
betónové obrubníky, vyrovnaný poklad a následne zhotovená nová krycia vrstva z obaľovanej 
asfaltovej zmesi.      
 

- Predpokladané cenové náklady:  ddoo  3300..000000,,0000  €€  bbeezz  DDPPHH   

  ((kkoonneeččnnáá  cceennaa  bbuuddee  vvyyssúúťťaažžeennáá  vvoo  vveerreejjnnoomm  oobbssttaarráávvaanníí))  
  

- Predpokladaný termín realizácie:  ddoo  1111//22001133   
  

- Fotodokumentácia technického stavu chodníka:   

 

 
5. Parkovisko na ul. Javorová, sídlisko Tarča 

- Popis:  účelom tejto stavby bude zlepšenie otázky parkovania, nakoľko na predmetnej ulici je 
nedostatok miest pre statickú dopravu. Týmto zámerom sa celkovo vytvorí približne 8 novým 
parkovacích miest. Parkovacie miesta sa zhotovia z pojazdnej betónovej dlažby.      
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- Predpokladané cenové náklady:  ddoo  55..000000,,0000  €€  bbeezz  DDPPHH   

  ((kkoonneeččnnáá  cceennaa  bbuuddee  vvyyssúúťťaažžeennáá  vvoo  vveerreejjnnoomm  oobbssttaarráávvaanníí))  
  

- Predpokladaný termín realizácie:  ddoo  88//22001133   
  

- Fotodokumentácia:   

 

 
6. Parkovisko na ul. Krčméryho, sídlisko Mier 

- Popis:  účelom tejto stavby bude zlepšenie otázky parkovania, nakoľko na predmetnej ulici je 
nedostatok miest pre statickú dopravu. Týmto zámerom sa celkovo vytvorí približne 17 novým 
parkovacích miest. Parkovacie miesta sa zhotovia z pojazdnej betónovej dlažby.           
 

- Predpokladané cenové náklady:  ddoo  1155..000000,,0000  €€  bbeezz  DDPPHH   

  ((kkoonneeččnnáá  cceennaa  bbuuddee  vvyyssúúťťaažžeennáá  vvoo  vveerreejjnnoomm  oobbssttaarráávvaanníí))  
  

- Predpokladaný termín realizácie:  ddoo  88//22001133   
  

- Fotodokumentácia:   
 

 

 
7. Parkovisko na ul. Kamenárska, sídlisko Západ 

- Popis:  účelom výstavby parkoviska je vyriešiť problém parkovania osobných motorových 
vozidiel obyvateľov sídliska a obmedziť tým parkovanie na chodníkoch, zeleni alebo priamo na 
pruhoch sídliskových komunikácií, čím sa obmedzia kolízne dopravné situácie vznikajúce 
zúžením vozoviek parkujúcimi vozidlami. Týmto zámerom sa celkovo vytvorí približné 60 
nových parkovacích miest. Parkovacie miesta sa zhotovia z pojazdnej betónovej dlažby.           
 

- Predpokladané cenové náklady:  ddoo  7700..000000,,0000  €€  bbeezz  DDPPHH   
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  ((kkoonneeččnnáá  cceennaa  bbuuddee  vvyyssúúťťaažžeennáá  vvoo  vveerreejjnnoomm  oobbssttaarráávvaanníí))  
  

- Predpokladaný termín realizácie:  ddoo  1122//22001133   
  

- Fotodokumentácia:   
 

 
 

8. Údržba miestnych komunikácií 

 

- Popis:  V rámci údržby MK sa každoročne vykonávajú tieto činnosti – údržba a vysprávky MK, 
obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, údržba zábradlí a mostov, údržba 
autoparkovísk, údržba autobusových prístreškov, zimná údržba 
 

- Predpokladané cenové náklady:  ddoo  550000..000000,,0000  €€  bbeezz  DDPPHH   

23. Udalosti osobitného významu 
 

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi dňa : 15. 10. 2013 
 

Vypracovali : Vedúci oddelení 

 

Štatutárny orgán: 

 

 

 

_____________________________ 

PhDr. Ján Volný, PhD. 

Primátor mesta 
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Zoznam príloh 
 

1. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 za rok 2012 
2. Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 za rok 2012 
3. Poznámky Úč ROPO SFOV 1-01 za rok 2012 
4. Konsolidovaná súvaha Úč ROPO OV 1-01 za rok 2012 
5. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Úč ROPO OV 2-01 za rok 2012 
6. Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 
7. Správa nezávislého audítora z overenia  účtovnej závierky 
8. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 

 
 
 

 


