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Vážení spoluobčania!

Výročná správa za rok 2015, ktorú vám predkladáme, poskytuje
detailnejší pohľad na činnosť mesta a dosiahnuté výsledky.
V hodnotenom období sme sa zamerali predovšetkým na udržanie kvality
plnenia všetkých samosprávnych kompetencií, ako aj kompetencií
v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ktoré mesto zabezpečuje
v súlade s príslušnými právnymi normami.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Nove] Vsi, pracovnici mesta,
ako aj ja si uvedomujeme zodpovednosť za situáciu a chod mesta. A to
nielen pred jeho obyvateľmi, návštevníkmi a investormi, ale najmá z -

morálneho hľadiska — pred generáciami ľudí, ktori pred stáročiami naše
mesto vybudovali a preslávili. Práve preto je našim spoločným zámerom
vytvárať čo najlepšie ekonomické výsledky, ktoré budú svedectvom
o dobrom hospodárení nám zvereného majetku.

V minulom roku sme boll vyhlásení za druhé najkrajšie mesto na Slovensku a tento výsledok je
predovšetkým zrkadlom spokojnosti samotných občanov Spišskej Novej Vsi. V roku 2015 sme pristúpili
k výrazným zmenám v kvalite života našich obyvateľov, čoho svedectvom je rozsiahla rekonštrukcia
verejného osvetlenia v našom meste. Tak, ako po mé roky, investovali sme do rekonštrukcie
komunikácií vo všetkých častiach mesta, do kultúrnej infraštruktúry, pribudli dalšie multifunkčné
ihriská, uzatvorili sme nové partnerstvá s viacerými mestami, k tradičným kultúrnym festivalom
pribudli nové, rozšírili a opravili sme kamerový systém, v rekonštruovaných priestoroch boli vytvorené
oveľa lepšie podmienky pre výchovu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, výrazne sme
podporili činnosť športových klubov atd. Mesto a organizácie v jeho zriaďovateťskej pbsobnosti sa
zapojili do projektov financovaných Európskou úniou a štátnym rozpočtom. A čomu sa ja osobitne
veľmi teším, vd‘aka investíciám spoločnosti Svet zdravia sa spišskonovoveská nemocnica stala pre
pacientov z mesta i okolia prvou votbou pri diagnostike a následnej terapii. Okrem moderného
pracoviska magnetickej rezonancie pribudli nové ambulancie cievnej chirurgie a športovej
traumatológie ramena a kolena, vo vynovenej pčrodnici möžu prichádzať na svet malí
Spišskonovovešťania.

Z ekonomického pohradu prežívame jednu z najůspešnejšich dekád modernej histórie Spišskej
Nove] Vsi. Ekonomické výsledky nás každoročne zaradujú medzi zodpovedné mestá Slovenska, medii
mestá, ktoré nemyslia iba na momentálnu spokojnosť svojich obyvateľov, ale aj na ich budúcnosť, na
rozvoj celého urbanistického celku. Mesto navyše v roku 2015 hospodárilo s výrazným plusovým
výsledkom, ktorý pomóže zabezpečiť viaceré investičné projekty.

Na záver patri moje poďakovanie poslancom mestského zastupiteľstva, jeho komisiám,
zamestnancom mesta a všetkým občanom, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti v našom meste.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta
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1. Úvod  

Mesto Spišská Nová Ves je označované za vstupnú bránu do Národného parku Slovenský raj. 
Počtom obyvateľov je druhým najväčším mestom Spiša, tretím najväčším mestom Košického kraja     
(po Košiciach a Michalovciach) a šestnástym najväčším mestom na Slovensku. 

Rozprestiera sa 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 36 500 
obyvateľov prevažne slovenskej národnosti. Mesto je zároveň sídlom okresu Spišská Nová Ves. 
Nadmorská výška mesta Spišská Nová Ves je 452 m. 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 smerujú všetku dopravu priamo do jeho centra. Nachádza sa 10 km od cesty 1. triedy E50, 
smer Žilina – 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 nachádza na 
železničnom Koridore číslo V. a z Bratislavy cez Žilinu – Košice – Čiernu nad Tisou do Čopu. Letecké 
spojenia zabezpečuje blízko nachádzajúce sa medzinárodné letisko Poprad Tatry (25 km) a Košice (75 
km). V samotnom meste Spišská Nová Ves sa nachádza športové letisko, ktoré je využívané miestnym 
aeroklubom s možnosťou pristávania súkromných lietadiel a helikoptér.  

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. 

 
Obr. 1 Mesto Spišská Nová Ves 

Demografia 

Demografická situácia v meste sa za posledné 2 roky (2014-2015) je uvedená v Tab. 1.  

Tab. 1 Demografia mesta Spišská Nová Ves za roky 2014-2015 

 Rok 2014 Rok 2015 

Prisťahovanie 458 375 

Odsťahovanie 611 543 

Úmrtia 313 293 

Narodenia 371 346 

Sobáše  282 263 

Rozvody 75 43 

Celkový počet obyvateľov 36 559 36 415 

Zdroj: MsÚ, SNV, 2015 

http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%BD_park_Slovensk%C3%BD_raj
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1_%28regi%C3%B3n%29


6 
 

2. Symboly mesta 

Podľa Zákona SNR zo 6. septembra 1990 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 22 ods. 2 v znení 
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 pečatidle 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 baníckych 
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, zelené trojvršie a kladivká symbolizujú 
poľnohospodársko-banícky ráz mesta. Súčasný erb teda rešpektuje všetky po stáročia zachovávané 
heraldické pravidlá erbovej tvorby.  

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa svojim historickým rozhodnutím vrátilo 
k používaniu 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 predlohy 
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, červenostredné 

a zelenokališné ruže na zelených listnatých stopkách, na bočných vsškoch sú strieborné banícke 
kladivká - rozpájacie a bicie.  

Väčší erb mesta s nosičom štítu  
V modrom štíte zo stredu vrchu zeleného trojvršia vyrastajú tri zlaté, červenostredné 

a zelenokališné ruže na zelených listnatých stopkách, na bočných vsškoch strieborné banícke kladivká - 
rozpájacie a bicie. Za štítom stojí v ľavo hľadiaca zlatonimbá, zlatovlasá Panna 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 označenie 
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."  
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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 dôsledne rešpektujú až do 
konca 15. storočia. 

Obdarovania mesta erbom koná panovník osobitnou listinou - armalesom - erbovou listinou. 
Takúto 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. Takýto erb sa nachádza napr. aj na "novej" radnici mesta (1777 - 1779). Nosičom 
tohto erbu je Panna Mária, patrónka mesta so žezlom v ľavej ruke. Po bokoch štítu zdobí erb olivový 
veniec. Erb má na štíte vázu s troma ružami, ktorú sprevádzajú dve banícke kladivá postavené na pažiti. 
Medzi nástrojmi a okrajmi štítu z pažite vyrastá po jednom kvete.  

Tento erb mesto dôsledne používalo od 18. storočia na všetkých mladších pečatidlách 
a pečiatkach až do roku 1945. 

Pečať mesta 

Pečať bola symbolom výkonu verejnej správy a súdnictva. Mesto ju používalo na overovanie 
významných 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 civitatis 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 zeleným, 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 vyhotovená 
podľa predlohy PhDr. Jozefa Kuruca akademickým sochárom Imrichom Svitanom.  

Pečať je okrúhla, s kruhopisom v latinčine "SIGILLUM CIVITATIS VILLA NOVA", čo znamená 
"Pečať mesta Spišská Nová Ves". Uprostred pečate je stvárnený úplný erb mesta Spišská Nová Ves 
v súčasnej platnej podobe. Pečať uchováva primátor mesta. Toto pečatidlo sa v súčasnosti používa pri 
slávnostných príležitostiach pri pečatení listín s pečatným voskom. 
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 pôvodné 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 - 

http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/edicna_cinnost/prilezitostne_peciatky/index.html
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primátorská reťaz, na ktorej ohnivkách sú symboly nasledovných cechov: baníkov, kamenárov, 
zvonolejárov, 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 baníckych 
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 štyroch 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 
vlajky. 

Logo mesta 

Centrálnym prvkom loga mesta Spišská Nová Ves je štylizovaná veža Rímskokatolíckeho farského 
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 symbolizujú 
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 mesta. 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 
podujatí regionálneho, celoslovenského a medzinárodného charakteru. Realizované môžu byť 
v reprodukovanej alebo orchestrálnej forme. Autorom je hudobný  skladateľ Mirko Krajči, ktorý ju 
zložil pre mesto Spišská Nová Ves v roku 2010. 
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3. Významné udalosti v roku 2015 

Slávnostné uvedenie monografie Dejiny Mesta Spišská Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves v závere roka 2014 vydalo monografiu Dejiny mesta Spišská Nová Ves. 
Do života ju slávnostne uviedli 28. januára v Spišskom divadle bývalí funkcionári mesta PaedDr. 
František Pukluš, Ing. Rastislav Jacák a Ing. Karol Mitrík spolu so súčasným primátorom PhDr. Jánom 
Volným, PhD., symbolicky lupienkami ruží, keďže sa ruže nachádzajú v erbe mesta. Slávnostný akt 
prebehol za účasti známeho slovenského herca a divadelného režiséra prof. Martina Hubu. Publikácia 
má spolu deväť kapitol, začína Prírodnými pomermi, ktoré spracovali Ing. Zuzana Krempaská a RNDr. 
Anna Leskovjanská. Spišskú Novú Ves v archeologických svedectvách spracoval PhDr. Marián Soják, 
PhD.  PhDr. František Žifčák sa v tretej kapitole venuje obdobiu stredoveku (1268 – 1526). Okrem iného 
táto kapitola obsahuje aj informácie o vzniku tzv. poľského zálohu a informácie o našej slávnej 
zvonolejárskej dielni a zániku zálohu (1526 – 1772) spracoval doc. PhDr. Chalupecký. Roky 1772 až 
1848 (Na prahu modernej spoločnosti) spracovala Mgr. Nina Palková. Vznik a vývoj moderného mesta 
(1848 – 1918) v období začínajúcom revolúciou 1848/49 po rok 1918 spracoval taktiež doc. PhDr. Ivan 
Chalupecký. Doc. PhDr. Juraj Sulaček, CSc. spracoval obdobie 1918 – 1945. Novodobejším dejinám sa 
venoval PhDr. Alois Židlík, ktorý pripravil kapitoly 1945 – 1989 (Spišská Nová Ves v tzv. období 
socializmu) a 1990 – 2010 (Na ceste k slobodnej spoločnosti). Okrem uvedených autorov prispeli Mgr. 
Miroslav Lacko a Ing. Marián Jančura, CSc., ktorí spracovali oblasť baníctva. Kultúrny a spoločenský 
vývoj mesta zmapovali Mgr. Peter Zmátlo, PhD. a Dana Rosová. Ján Petrík sa venoval oblasti športu, 
oblasť zdravotníctva spracovali Mgr. Zuzana Pavlisová, PhD. a Dana Rosová. Informácie z oblasti 
školstva spracovala PhDr. Ružena Kormošová, PhD.  

Kniha má 632 strán, 722 fotografií, 2 614 poznámok, resumé v troch jazykových 
mutáciách (anglická, nemecká, maďarská), hmotnosť 3 kg. Celkové výdavky na vydanie publikácie 
v náklade 3 000 ks boli cca 78 tisíc eur.  

Vydanie monografie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR (18 000 
eur), Lesov mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. (10 000 eur) a Youngstown Sister Cities (2 185 eur). 

V meste pribudol extraligový volejbal mužov 

Správna rada volejbalového klubu VK Chemes Humenné ohlásila 8. decembra 2014, že muži 
tohto klubu pokračujú v súťažnom ročníku extraligy pod záštitou Spišskej Novej Vsi pod novým názvom 
ŠK Chemes Spišská Nová Ves.  Mesto Spišská Nová Ves klubu poskytlo priestory na zápasy a tréningový 
proces do konca sezóny. Klub z vybraného vstupného ponúkol polovicu a sponzorovanie  ženského 
volejbalu. Športovci boli ubytovaní a stravovaní v našich hoteloch, pričom si nenárokovali žiadne 
mestské financie. V našom meste tak pribudol významný športový klub, ktorý obohatil divácku ponuku 
a reprezentoval Spišskú Novú Ves na najvyššej úrovni.   

SKIBUS 

Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ sa rozhodla počas zimy podporiť dostupnosť 
lyžiarskych stredísk, lyžiarskych bežeckých areálov, ale aj lokalít zaujímavých pre zimnú turistiku 
a zabezpečiť premávku SKIBUSu. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj 
a s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj premával SKIBUS – autobus spoločnosti 
eurobus, a. s., Košice od 10. januára 2015. Ten zbieral lyžiarov, bežeckých lyžiarov a turistov z Čingova, 
Smižian, Spišskej Novej Vsi smerom na Grajnár, do Hnilčíka – lyžiarskeho strediska Mraznica,                
na Mlynky, Biele Vody a späť. Pilotne SKIBUS premával i z Mylniek aj pre lyžiarov a turistov                    
do Dediniek, Dobšinskej Maše. SKIBUS premával cez víkendy, sviatky, voľné dni a cez školské prázdniny 
(v čase od 23. do 27. februára 2015). Cestovný lístok stál  0,50 eur, spiatočný 1 euro, pre deti do 10 
rokov a dôchodcov bola zdarma.  
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Rekonštrukcia kina Mier 

Práce na rekonštrukcii v priestoroch Kina Mier začali 7. januára 2015. Vymenené boli staré 
kreslá za nové čalúnené a podlahy. Spomínanou výmenou sedadiel sa kapacita kina z pôvodného počtu 
400 miest na sedenie zníži o 8 miest. Návštevníkom však prinesie vyšší komfort a pohodlie                    
pri sledovaní jednotlivých predstavení. Celkové náklady spojené s rekonštrukciou boli predbežne 
vyčíslené vo výške 60 tis. eur. Mestu Spišská Nová Ves sa podarilo opätovne získať grant                           
z Audiovizuálneho fondu vo výške 25 tis. eur (prvý grant vo výške 39 tis. eur získalo mesto v roku 2011 
na digitalizáciu Kina Mier, pričom prispelo aj vlastnými prostriedkami vo výške 100 tis. eur). Zvyšná 
suma bola hradená z rozpočtu mesta.  

Slovenský pohár – basketbal ženy 

Prvým veľkým podujatím nového roka 2015 bolo finále Slovenského pohára v basketbale žien. 
Počas troch dní sa v metropole Spiša predstavila slovenská ženská basketbalová špička. Celé podujatie 
odštartovalo v piatok štvrťfinálovými zápasmi. Najväčšia pozornosť bola zameraná na výsledky                
a výkony spišskonovoveských dievčat.  

Výsledky:  
1. štvrťfinále: MBK Ružomberok – BK Slovan Bratislava 76 : 35 (43 : 23), 
2. štvrťfinále: RÜCON Spišská Nová Ves – ŠBK Šamorín 62 : 65 (33 : 31) o 5. miesto: BK Slovan Bratislava 
– RÜCON 2014 Spišská Nová Ves 51 : 70 (25 : 41), 
1. semifinále: Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok 65 : 72 (30 : 25), 
2. semifinále: GOOD ANGELS Košice – ŠBK Šamorín 72 : 57 (37 : 24) o 3. miesto: Piešťanské Čajky – ŠBK 
Šamorín 84 : 71 (41 : 42), 
FINÁLE: GOOD ANGELS Košice – MBK Ružomberok 84 : 53 (53 : 29).  

Bežkárom vyčistili trať a pridali okruh na letisku 

Februárová kalamita v  lokalite Grajnár znemožnila bežkárom okamžite využívať jeden 
z najkrajších slovenských areálov určených pre beh na lyžiach. Lesný športový areál Grajnár sa 
nachádza 18 km od mesta Spišská Nová Ves v smere na Rožňavu. Vďaka svojmu reliéfu a nadmorskej 
výške 1 100 metrov nad morom zaručuje stálosť snehových podmienok. Počas kalamity spadlo na trať 
bežeckého areálu až päťdesiat stromov. Mesto však na svojich bežkárov nezabudlo a okamžite 
pripravilo náhradný okruh. V prvý februárový pondelok vyšla na tunajšie letisko rolba a vytvorila          
na zasneženej pláni okruh 4,2 kilometra dlhý. Vytvorila stopu aj pre klasické bežkovanie aj                    
pre korčuliarsky štýl. V spolupráci viacerých organizácií sa podarilo pred víkendom sprejazdniť 
bežkárske dráhy v areáli Grajnár. Realizovali ju členovia Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ, 
Mesto Spišská Nová Ves, Lesy mesta a Obec Mlynky. Stromy nestihli odpratať iba v jednej časti 
trojkového okruhu. Prvýkrát bola upravená trať ratrakom. Nadšenci bežkovania v Spišskej Novej Vsi tak 
dostali v tomto zasneženom období až dva areály pre svoje športové hobby a na Grajnár môžu využívať 
aj služby SKIBUSU. Na Grajnári nájdu viacero značených tratí v dĺžke 3, 5, 6, 7, 10 a 13 kilometrov 
s prevýšením 80 až 360 metrov, ktoré majú štart i cieľ v Sedle Grajnár. Všetky okruhy sú jednosmerné, 
smer pohybu je v teréne značený. Letisko ponúka rekreačné bežkovanie s výhľadom na mesto 
a dobrým prístupom. 

70. výročie oslobodenia 

27. januára 2015 sme si pripomenuli okrúhle výročie - sedemdesiat rokov, čo mesto Spišská 
Nová Ves oslobodili vojská Červenej armády. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo v obradnej miestnosti 
radnice slávnostné prijatie primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, Phd.. Počas slávnostného prijatia 
odovzdali pamätné medaily k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia druhej 
svetovej vojny tridsiatim dvom účastníkom oslobodzovacích bojov a  ich príbuzným. V mene ministra 
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obrany Slovenskej republiky ich odovzdal vedúci starostlivosti o vojenských veteránov a dôchodcov 
ministerstva obrany Ing. Dušan Juhás. Po skončení slávnostného prijatia na radnici sa viacerí zúčastnení 
pripojili k desiatkam Spišskonovovešťanov, ktorí si uctili pamiatku obetí vojny na pietnom akte            
na miestnom cintoríne.  

Nová premiéra hviezdoslavovcov pritiahla divácku pozornosť 

Divadelný súbor Hviezdoslav priniesol svoju 130. premiéru. V tejto sezóne predviedli herci 
najstaršieho divadelného súboru na Slovensku hru Ivana Stodolu Náš pán minister. Premiéra 24. 
januára tohto roku zaznamenala veľký divácky ohlas. Divadelníci mali vypredané hľadisko. Viacerí 
ocenili vynikajúce výkony hercov. Divadelný súbor Hviezdoslav vznikol v roku 1932, odvtedy odohral 
stovky predstavení a stal sa umeleckou príležitosťou pre mnohých nadaných ľudí. V súčasnosti má 
približne dvadsať členov, ktorí spolupracujú s profesionálnym umeleckým zázemím. 

Spišské divadlo oslávilo 35. výročie 

1. januára 1980 bolo v Spišskej Novej Vsi znovuzaložené profesionálne divadlo. Profesionálne 
divadlo tu už raz pôsobilo, a to v rokoch 1957 - 1963 pod názvom Krajové divadlo v Spišskej Novej Vsi. 
Bohužiaľ, toto prvé profesionálne divadlo v roku 1963 v rámci reorganizácie divadelnej siete 
v Československu zatvorili. Vďaka neuveriteľnému úsiliu predstaviteľov mesta a okresu a výraznému 
tlaku občanov došlo po dlhých 16-tich rokoch k  znovuzaloženiu profesionálneho divadla v našom 
meste. Vzniklo síce ako súbor, ktorý organizačne patril pod Divadlo Jonáša Záborského v Prešove 
a prioritne sa mal venovať tvorbe pre deti a mládež. Mal komplikovaný názov „Súbor pre deti a mládež 
Divadla Jonáša Záborského v Prešove, pobočná scéna Spišská Nová Ves“. Po zmene spoločenských 
pomerov sa v roku 1992 odčleňuje od DJZ Prešov a vzniká samostatné Spišské divadlo. V roku 2007     
so zmenou na poste riaditeľa Spišského divadla dochádza v divadle ku generačnej výmene a napĺňaniu 
prijatej koncepcie rozvoja divadla Košickým samosprávnym krajom. Najväčším rozvojom prešiel 
herecký súbor, ktorý má dnes 14 členov a väčšina z nich sú absolventi Fakulty dramatických umení 
Akadémie umení v Banskej Bystrici. Postupným rozvojom prechádza v súčasnosti aj technicko-obslužný 
personál (osvetľovači, stavači a pod.). V súčasnosti odohrá Spišské divadlo 220 - 240 predstavení ročne 
(to je 22 – 24 predstavení za mesiac), z čoho je 70 % na domácej scéne a 30 % na zájazdoch v iných 
mestách Slovenska. Predstavenia navštívi ročne 38 000 až 40 000 divákov. Hracími dňami sú streda 
o 19:00 hod. – predstavenie v Štúdiu Spišského divadla, každý druhý štvrtok o 18:00 hod.  a v piatok 
o 19:00 hod. v divadelnej sále Spišského divadla. Nedeľa je venovaná predstaveniam pre deti.  

Slovenský pohár vo volejbale, Spišská Nová Ves strieborná 

Po tretí raz bola Spišská Nová Ves dejiskom finálovej časti Slovenského pohára vo volejbale 
žien a mužov. Na začiatku januára bojovali v spišskonovoveskej športovej hale o pohárovú trofej 
basketbalisti, na konci januára sa tu zišla volejbalová slovenská špička. 

Podujatie odštartovalo v poslednú januárovú sobotu semifinálovými stretnutiami. 
V najočakávanejšom zápase nastúpili v domáce volejbalistky proti Pezinku. Po setoch 25 : 21, 25 : 21 
a 25 : 11 oslavovali Spišiačky historický postup do finále Slovenského pohára. Šesťsto divákov si prišlo 
pozrieť ženské finále. Súboj dvoch najlepších tímov na Slovensku začali lepšie Novovešťanky. Slávia 
Bratislava vyhrala celý zápas 3 : 1 na sety. Celý finálový turnaj Slovenského pohára mal vynikajúcu 
volejbalovú kvalitu a všetky stretnutia boli veľmi vyrovnané.  

Finále ženy: Spišská Nová Ves - Slávia EU 1 : 3 (21, -7, -21, -25), 
Finále muži: Komárno - Prešov 3 : 2 (22, -20, 21, -22, 26).  

SLOVENSKÝ POHÁR - FINÁLOVÝ TURNAJ - SPIŠSKÁ NOVÁ VES: 

1. semifinále ženy: Slávia EU Bratislava - Volley project UKF Nitra 3 : 0 (17, 16, 18), 
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2. semifinále muži: Spartak VKP Komárno - VK Prievidza 3 : 2 (15, -15, -23, 17, 17), 
2. semifinále ženy: VK Spišská Nová Ves - VTC Pezinok 3 : 0 (21, 21, 11), 
2. semifinále muži: VK MIRAD PU Prešov - ŠK Chemes Spišská Nová Ves 3 : 2 (20, -30, -23, 29, 13). 

Cena mesta a Cena primátora 

Poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí konanom 19. februára 2015 schválili udelenie 
tohto ocenenia za rok 2014 Ing. Vladimírovi Čechovi, ktorý svojou dlhoročnou prácou prispel nielen 
k modernému systému zabezpečovania odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného 
prostredia, ale aj k rozvoju športu v meste.  

Primátor PhDr. J. Volný, PhD., zároveň slávnostne udelil aj Cenu primátora mesta trom 
laureátom: Miestnemu odboru Matice slovenskej (MO MS) v Sp. Novej Vsi za výrazný prínos pri 
prezentácii slovenskej literatúry, propagácii slovenského umenia, vzdelávaní mládeže v oblasti histórie 
mesta, Spiša i Slovenska a pri príležitosti 95. výročia založenia; Obvodnému oddeleniu PZ SR v Spišskej 
Novej Vsi za dosiahnuté vynikajúce výsledky a výrazné zlepšenie bezpečnostnej situácie v meste 
Spišská Nová Ves a p. Igorovi Dibákovi, in memoriam, za prínos v oblasti kultúry a umeleckého školstva.  

Najkrajší kalendár Slovenska po piatykrát 

Spišská Nová Ves obhájila nepísaný titul „Mesto s najkrajším kalendárom“. Klub fotopublicistov 
Slovenského syndikátu novinárov vyhlásil výsledky v poradí 23. ročníka súťaže kalendárov v desiatich 
rôznych kategóriách. Spišská Nová Ves je víťazom kategórie „Mestá“ už niekoľko rokov, v tomto 
ročníku sme zaknihovali okrúhly piaty titul. Séria uznaní začala v roku 2010. V roku 2015 boli                 
na kalendári prezentované motívy zbierok galérie, ktoré zachytávajú Spišskú Novú Ves a Slovenský raj. 
Autormi zobrazených výtvarných diel sú Jozef Majkut, Ľudovít Čordák a Jozef Fabini. Kalendár obsahuje 
aj informácie o týchto maliaroch. Autorom grafických návrhov víťazných kalendárov nášho mesta je 
spoločnosť BSP Magnetica. 

Malá vojna a jej miesto v pamäti národa 

Mesto v spolupráci s ÚPN a tiež v spolupráci s Maticou slovenskou zorganizovali v dňoch 19. - 
20. 3. 2015 odbornú konferenciu pod názvom Malá vojna a jej miesto v pamäti národa. Konala sa 
v Koncertnej sieni Reduty na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi. 

Cieľom konferencie bolo predostrieť najnovšie poznatky výskumu, ale aj otvoriť diskusiu 
a priblížiť túto, neprávom obchádzanú tému, predovšetkým mladším generáciám. Venovaná bola ako 
samotným udalostiam Malej vojny a ich kontextu, tak aj jej pamäti.  

Malá vojna: Maďarská politika sa neuspokojila so ziskami z tzv. Viedenskej arbitráže 2. 
novembra 1938, keď na základe rozhodnutia nacistického Nemecka a fašistického Talianska získalo 
vyše 20 % územia Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Budapešti nestačilo ani získanie Podkarpatskej Rusi, 
ktorú okupovala od 14. marca 1939. Už v tento deň sa maďarské jednotky pokúsili z užhorodského 
smeru o prienik na Zemplín. Boli však zastavení gardistickými dobrovoľníkmi z Michaloviec, ktorí           
za cenu 13 padlých oddialili maďarský postup. O pár dní neskôr, 23. marca 1939, už približne 40 tisíc 
maďarských vojakov, bez vyhlásenia vojny, frontálne napadlo východné Slovensko a obsadilo územie 
približne dvoch okresov - Sobrance a Snina. Pre Slovenský štát, vyhlásený len 14. marca 1939, to bola 
ťažká rana. Na obranu hraníc štátu, ktorý sa ešte len formoval, vedľa vojenských jednotiek sa  postavili 
jednotky Hlinkovej gardy a množstvo dobrovoľníkov. Táto udalosť vošla do literatúry ako „Malá vojna“. 
Súčasťou Malej vojny bol aj incident, keď maďarské letectvo bombardovalo Spišskú Novú Ves. 
Výsledkom bolo ďalších 13 obetí a tiež fakt, že Spišská Nová Ves vošla do histórie ako druhé mesto        
v Európe (po španielskej Guernice) bombardované pred začiatkom druhej svetovej vojny. 
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Zlaté kolkárky 

Výborná správa prišla v nedeľu 15. marca večer z Trenčína. Kolkárky Spišskej Novej Vsi zvládli 
posledný extraligový zápas a týmto víťazstvom získali majstrovský titul. Nad TKK Trenčín zvíťazili 
Novovešťanky 5 : 1 a na koly 2 144 ku 2 036.  

Bronzová medaila pre Garčarovú 

Vďaka zlepšenému osobnému výkonu v behu na 60 m na úroveň 8,06s si na Halových 
Majstrovstvách Slovenska v Bratislave mladá atlétka TJ Tatran SNV Patrícia Garčarová vybojovala 
bronzovú medailu. Na halových M SR sa nestratili ani ďalší najmladší atléti TJ Tatran Spišská Nová Ves. 
Najlepšie umiestnenia získali: Dominik Melega - 1. miesto v skoku do výšky (149 cm), 5. miesto v skoku 
do diaľky (417 cm); Natália Gyomraiová - 2. miesto v skoku do diaľky (411 cm). 

Partnerstvo Spišskej Novej Vsi s poľským mestom Myślenice – cieľ: 
vybudovanie cyklomagistrály 

Po úspešnom nadviazaní kontaktov s mestom Myślenice a absolvovaní vzájomných návštev 
zástupcov oboch miest došlo v pondelok 13. apríla 2015 k slávnostnému podpisu partnerskej zmluvy 
na Radnici v Myśleniciach. Zmluvu podpísali primátori oboch samospráv - Maciej Ostrowski                    
za Myślenice a za Spišskú Novú Ves Ján Volný. Cieľom partnerstva je získať prostriedky na vybudovanie 
cyklochodníka na Nábreží Hornádu s prepojením na rozostavanú tatranskú cyklomagistrálu. Mesto 
Spišská Nová Ves je okrem iných združení aj členom Euroregiónu Tatry. Vďaka tomuto dlhoročnému 
členstvu sa podarilo pre okres Spišská Nová Ves získať výnimku a zaradiť ho medzi oprávnených 
žiadateľov o poskytnutie prostriedkov na cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou 
a Poľskom. V rokoch 2014 až 2020 je na rozvoj tejto spolupráce vyčlenených viac ako 182,3 mil. eur. 

Šortrekári na Európskom pohári 

Vo finále Európskeho pohára šortrekárov v nemeckom Oberstdorfe sa predstavila pätica 
spišskonovoveských pretekárov v konkurencii najlepších 16. pretekárov z východnej a západnej 
skupiny v štyroch kategóriách juniorov. Vynikajúci úspech dosiahla Petra Rusnáková, keď v kategórii 
junioriek „D“ získala bronzovú medailu na 1 000 m trati a striebornú na 777 m, čo jej zabezpečilo 
v celkovom poradí druhé miesto, keď ju dokázala poraziť len talianska pretekárka Elisa Contortola.        
V tej istej kategórii obsadila Lucia Filipová siedme miesto. Z ostatných pretekárov Michal Čuja získal     
za druhé miesto na 500 metrov striebornú medailu, celkové obsadil vo viacboji piate miesto, Alica 
Porubská skončila vo svojej kategórii na šiestom mieste a Matej Filip na 8. Mieste. 

Strieborné HC OSY 

Vo finále 1. hokejovej ligy žien proti sebe nastúpili družstvá Spišskej Novej Vsi a Petržalky. 
Finále I. hokejovej ligy žien (hralo sa na 3 víťazstvá): HC Petržalka 2010 - HC Spišská Nová Ves 6 : 3 (2:0, 
3:1, 1:2) - konečný výsledok série: 3 : 0, Petržalka získala titul. 

Košárová – Majsterka Slovenska v športovej streľbe 

10. a 11. 4. 2015 sa vo Svätom Petre uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v športovej streľbe.   
Pri veľkej konkurencii a pod veľkým psychickým tlakom sa našim strelcom zo športovej streleckej triedy 
Základnej školy, Z. Nejedlého 2 v SNV pod vedením ich učiteľky PaedDr. Milady Petkovej, podarilo 
získať viacero medailí v disciplíne vzduchová pištoľ. V kategórii dievčat do 14 rokov zlatú medailu 
získala Júlia Košárová. Svojím výkonom sa jej podarilo poraziť minuloročnú víťazku a slovenskú 
rekordérku Zuzanu Viktóriu Rušinovú (tiež zo spišskej Novej vsi), ktorá tentokrát skončila na 3. mieste. 
Medailové umiestnenie získal aj Michal Gabonai, ktorý svojím výkonom obsadil 3. miesto. Družstvo       
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v zložení Dominika Petková, Michal Gabonai, Júlia Košárová získalo 2. miesto a družstvo v zložení Adam 
Majchrovič, Damián Rerko, Zuzana Viktória Rušinová získalo 3. miesto.  

Mesto plné detí 

Centrum Spišskej Novej Vsi 5. júna opäť po roku zaplnilo množstvo detí. Pri príležitosti osláv 
Medzinárodného dňa detí pre ne Mesto Spišská Nová Ves pripravilo tradičné podujatie s bohatým 
sprievodným programom. 

Súčasťou podujatia bola aj tento rok športová charitatívna akcia organizovaná OZ Parasport24 
s názvom Cez Slovensko na bicykli za 5 dní. V rámci nej už po ôsmy raz vytvorili hendikepovaní 
športovci spolu so známymi slovenskými osobnosťami jeden tím cyklistov s jediným cieľom. Súčasťou 
podujatia bol 25. ročník Večerného behu mestom aj Spišská Nová Ves, Majstrovstvá SR v polmaratóne 
v in-line korčuľovaní a v sobotu 6. júna v Športovej hale športovo-hudobné podujatie BasketMusic Fest 
2015 spojené s vystúpením viacerých hudobných hostí.  

Zamestnanci mesta skrášlili železničnú stanicu 

I tento rok sa Spišská Nová Ves zapojila so 14 aktivitami do najväčšieho podujatia firemného 
dobrovoľníctva pod názvom Naše mesto. Nadácia Pontis ho organizovala 12. a 13. júna. Stalo sa už 
tradíciou, že sa k dobrovoľníkom pridali aj 40-ti zamestnanci mesta, ktorí tentoraz skrášľovali 
železničnú stanicu. 

Nové informačné tabule 

Na území Sp. Novej Vsi sa v apríli začalo s osadzovaním nových informačných tabúľ, ktoré nesú 
označenie najdôležitejších ulíc, inštitúcií, úradov či pamätihodností. Slúžiť majú pre lepšiu orientáciu 
v našom meste.  

Prijatie športovkýň na Radnici 

V extraligových ženských športoch sa halová sezóna 2014/2015 skončila. Z pohľadu športu 
v Spišskej Novej Vsi to bol rekordný súťažný ročník a hlavne úspešný. Majstrovským titulom sa môžu 
pochváliť kolkárky Tatrana Spišská Nová Ves, ktoré získali zlaté medaily. Aj v ostatných športoch 
dievčatá zo Spiša bojovali o medaily. V tretí aprílový pondelok šesť ženských úspešných kolektívov bolo 
prijatých primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, PhD. na pôde spišskonovoveskej radnice.                 
Do Pamätnej knihy mesta sa zapísali kolkárky, volejbalistky, basketbalistky, hokejistky, florbalistky               
a šortrekárky.  

Víťazky Národnej ligy talentovanej mládeže 

Dominika Petková a Júlia Košárová dosiahli vynikajúce výsledky v celoslovenskej súťaži 
v športovej streľbe Národnej lige talentovanej mládeže za rok 2015. Vybojovali až 3 zlaté medaily 
a zvyšku Slovenska vyfúkli ešte ďalšie vynikajúce umiestnenia. V disciplíne vzduchová pištoľ kategória 
dievčat do 16 rokov 1. miesto získala Dominika Petková z 27 účastníkov. V kategórii chlapcov do 16 
rokov získal 3. miesto Damián Rerko z 20 účastníkov. V kategórii dievčat do 14 rokov získala 1. miesto 
Júlia Košárová, 2. miesto Zuzana Viktória Rušinová, 4. miesto Monika Vaňová, 5. miesto Nina Reľovská, 
6. miesto Xénia Hantáková, 7. miesto Lucia Petrufová z 27 účastníkov. V kategórii chlapcov do 14 rokov 
medailové 2. miesto získal Michal Gabonai, 4. miesto Adam Majchrovič, 5. miesto Martin Koreň, 6. 
miesto Jozef Filip z 30 účastníkov. V kategórii družstiev 1. miesto v zložení Dominika Petková, Michal 
Gabonai, Júlia Košárová a 3. miesto získalo družstvo v zložení Adam Majchrovič, Damián Rerko, Zuzana 
Viktória Rušinová. Družstvo v zložení Xénia Hantáková, Nina Reľovská, Monika Vaňová získalo 4. 
miesto. Športovci zo športovej triedy so zameraním na športovú streľbu Základnej školy Z. Nejedlého    
v Spišskej Novej Vsi domov teda priniesli 3 zlaté, 2 strieborné, 2 bronzové medaily a 8 umiestnení        
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do 10-teho miesta v rámci celého Slovenska. Vyhlasovateľom celoslovenskej súťaže Národná liga 
talentovanej mládeže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a technicky ju 
zabezpečoval Slovenský strelecký zväz. Mala 16 súťažných kôl, ktoré sa konali v rôznych mestách 
Slovenska. Z nich sa spočítali 3 najlepšie dosiahnuté výkony a urobil sa priemer. 

Žiaci BK 04 AC Majstrami Slovenska 

Od 8. do 10. mája 2015 sa zapíše do kroniky Basketbalového klubu Spišská Nová Ves zlatými 
písmenami. Družstvo trénera Radoslava Karabína si v Žiline na finálovom turnaji kategórie žiakov 
vybojovalo titul Majstrov Slovenskej republiky. Chlapci prehrali iba jeden zápas s rovesníkmi Serede, 
v ďalších štyroch zápasoch chlapci excelovali a zápasy s Interom Bratislava, domácou Žilinou, 
Prievidzou a Svitom vyhrali.  

Úspešní spišskí klokani - Box 

Na Majstrovstvách SR žiakov a mladších dorastencov v boxe, ktoré sa uskutočnili 18. a 19. 
apríla 2015 vo Vranove nad Topľou, sa o získanie cenných kovov zaslúžili: Adrian Rerko – v  kategórii 
mladšieho dorastu, vo váhe do 75 kg obsadil 2. miesto a pre TJ SPILIPO získal striebornú medailu. 
Zdenko Bdžoch, taktiež v kategórii mladšieho dorastu, ale vo váhe do 66 kg obsadil 3. miesto a získal 
bronzovú medailu. 

Dni humoru na Spiši 

3. – 5. júla 2015 v Spišskej Novej Vsi zavládla dobrá nálada. Stala sa dejiskom humoristického festivalu 
pod názvom Dni humoru na Spiši. V rámci bol pripravený bohatý program, ktorý prebiehal                     
na niekoľkých miestach súčasne. Do podujatia sa zapojili viaceré organizácie z mesta Spišská Nová Ves. 
Napriek divadelným prázdninám aj Spišské divadlo, ktoré ponúka obľúbené komédie, jednu dokonca     
v spišskom nárečí. 

 Spiš Expo 2015 

Na Zimnom štadióne počas Spišského trhu už tradične prebiehal 48. ročník Spišských 
výstavných trhov – Spiš Expo 2015. Svoje výrobky a služby na celkovej ploche 1 051 m2 ponúkalo spolu 
62 vystavovateľov, z toho 52 zo Slovenska. Zastúpenie mali aj zahraničné firmy, a to 6 z Čiech a 4 
z Maďarska. 

Výstava bola už tradične rozdelená do piatich sekcií: Postav dom, Domov a vkus, Domov 
a žena, Dvor a záhrada a Auto-paráda. Pripravená bola aj  konferencia a workshop na tému 
Architektúra Bývanie Dizajn 2015. Výstavu automobilov a motocyklov v rámci tradičného autosalónu 
tento rok doplnili i štvorkolky. 

60. Spišský trh 

Spišská Nová Ves sa 16. – 19. júla stala dejiskom jubilejného 60. ročníka Spišského trhu. 
Slávnostné otvorenie prebehlo v piatok o 19.00 hod. na hlavnom pódiu. Pri tejto príležitosti bol          
pre občanov mesta i návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program. V rámci neho sa predstavilo 
množstvo hudobných skupín, ako napr. hudobno-dobrodružná kapela Mloci, The Colt či rôzne folklórne 
sú- bory zo Slovenska. Známa moderátorská dvojica Junior a Marcel sa postarala o zábavné popoludnie 
plné rôznych súťaží. Najväčším lákadlom bolo vystúpenie legendárnej českej rockovej skupiny Olympic, 
ktoré ukončilo prekvapenie v podobe ohňostroja. Tento rok svoj tovar ponúkali predajcovia v približne 
500 stánkoch rozmiestnených po celom námestí. Typickú trhovú atmosféru už tradične dotváralo aj 
okolo 30 stánkov s občerstvením s rôznymi špecialitami. Novinkou tohtoročného Spišského trhu bol aj 
priestor pre domácich s atraktívnou ponukou vlastných výrobkov. Príležitosť využili spoločnosti Spiš 
market, MPC Cessi, Althan a Tauris. Pri príležitosti konania jubilejného 60. ročníka Spišského trhu 
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navyše MPC Cessi vyrobilo chleby so „60-tkou“. Spišský trh je veľmi populárny aj vďaka širokej ponuke 
rôznych zábavných atrakcií. Malí aj veľkí i priaznivci adrenalínu sa tento rok mohli vyblázniť na cca 50 
kolotočoch rôzneho druhu. Na Spišský trh už tradične zavítali i delegácie z našich partnerských miest. 
Pozvanie na podujatie prijali hostia z Nitry (Slovensko), Havlíčkovho Brodu (Česká republika), Clausthal-
Zellerfeldu (Nemecko), L’Aiglu (Francúzsko), Kisújszállászu (Maďarsko) a poľských miest Grójec               
a Myślenice. Okrem nich naše mesto navštívila tiež 21-členná delegácia z partnerského mesta 
Youngstown (USA), ktorá i tento rok priniesla so sebou finančný dar.  

Predstavitelia spišských miest podpísali memorandum 

V rámci jubilejného 60. ročníka Spišského trhu, ktorý je najväčším spoločensko-kultúrnym 
podujatím v regióne Spiša, sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie 
predstaviteľov spišských miest (Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoča).             
Na stretnutí bolo podpísané Memorandum k vzniku iniciatívy Tatry – Spiš 2020 regionálne partnerstvo 
pre súdržnosť, ktoré vychádza zo Stratégie Európa 2020 prijatej vrcholnými orgánmi Európskej únie. 
Vyzýva k uplatňovaniu zásad partnerstva vedúceho k dosiahnutiu strategických priorít – 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Iniciatíva Tatry – Spiš 2020 je otvorenou platformou 
pre spoluprácu ďalších sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na území dotknutých okresov, 

ako aj na území susedných slovenských regiónov.  

III. ročník MTB preteku ,,Spišských 333 EXTREME“ 

Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ zorganizovala v dňoch 31. Júla a 1. Augusta 2015 
tretí ročník náročného cyklistického preteku pre aktívnych cyklistov i širokú verejnosť. Spišských 333 
EXTREME je jednou z významných udalostí, ktorá prezentuje Spiš ako atraktívny cyklistický región 
a športovo-turistickú destináciu. Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ organizuje pretek 
s finančnou podporou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj a v spolupráci s OOCR 
Slovenský raj a Mesto Spišská Nová Ves, ako aj s ďalšími partnermi a sponzormi. Pretek je určený       
pre nadšencov horskej (MTB) cyklistiky. Na štart pri Športovej hale v Spišskej Novej Vsi sa postavilo 
cca 80 odhodlaných pretekárov. Ich úlohou bolo zdolať náročné cykloturistické trasy v dĺžke 333 
km alebo tento rok aj v kratšej verzii 200 km po vyznačených cykloturistických trasách Spiša, 
a to v časovom limite max. 34 hodín.  

Dni mesta Spišská Nová Ves 

28. – 30. augusta v Spišskej Novej Vsi opäť zavládol Genius temporis – Duch času. Centrum mesta sa 
stalo dejiskom tradičného podujatia pod názvom Dni mesta. V rámci neho bol pripravený bohatý 
kultúrny program. Zároveň  prebiehal jubilejný 20. ročník Trhu ľudových remesiel, ktorý podporil 
Košický samosprávny kraj. Návštevníci mali možnosť vidieť jednu z najväčších mobilných zvonohier      
vo svete. Tohtoročné Dni mesta boli venované obdobiu prelomu 19. a 20. storočia a jeho prvej 

tretiny. Ducha spomínanej doby odzrkadľoval pripravený kultúrny program. V rámci neho PhDr. Peter 
Karpinský, PhD. a herci Divadla teatrálnej skratky prostredníctvom historickej divadelnej 
fresky divákom priblížili vznik spišskonovoveskej Reduty, ktorá patrí medzi sedem divov nášho mesta. 
Na trhu ľudových remesiel ponúkalo svoje výrobky viac ako 100 remeselníkov. Podujatie v nedeľu 
zavsšili tradičné jazdecké preteky o pohár primátora mesta pod názvom Cena Spiša konané 
v jazdeckom areáli vo Ferčekovciach. 

Európsky týždeň mobility  

Európsky týždeň mobility prebieha každoročne od 16. do 22. septembra. Do podujatia sa aj 
v roku 2015 rozhodlo zapojiť vedenie nášho mesta. V piatok 18. septembra bolo cestovné vo všetkých 
linkách mestskej hromadnej dopravy bezplatné. Európsky týždeň mobility sa koná s cieľom povzbudiť 
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samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility a aby vyzvali svojich 
obyvateľov k využívaniu alternatív k osobnej automobilovej doprave. Program kampane na národnej 
úrovni koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia ako rezortná inštitúcia Ministerstva 

prostredia Slovenskej republiky na Slovensku. Mottom aktuálnej kampane pre rok 2015 bola: „Vyber. 
Zmeň. Kombinuj.“ Téma vyzývala ľudí ku kombinovaniu spôsobov cestovania, čoho výsledkom môže 
byť rýchlejšia a príjemnejšia cesta. 

Predstavitelia Spišskej novej Vsi a mestskej časti Pekingu podpísali 
memorandum 

Primátor mesta PhD. Ján Volný, PhD. privítal 27. októbra o 15.00 hod. v obradnej sieni Radnice 
delegáciu z Čínskej ľudovej republiky. Cieľom návštevy bolo podpísanie Memoranda o nadviazaní 
partnerskej spolupráce medzi Tongzhou – mestskou časťou Pekingu a mestom Spišská Nová Ves. 

XIV. Slovensko – Poľské hospodárske fórom 

Hlavnou témou prebiehajúceho  4. 11. 2015 v koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi bol 
Program INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 a Vývoj slovensko-poľských obchodných 
vzťahov v kontexte nového programovacieho obdobia - impulz pre rozvoj vzájomných investícií. 

Ekotopfilm – Envirofilm mieri do Spišskej Novej Vsi 

Po úspešnom jarnom štarte, kedy v Bratislave a Banskej Bystrici navštívili Ekotopfilm – 
Envirofilm tisíce návštevníkov, putoval tento výnimočný celoslovenský a celoročný festival                     
po desiatkach slovenských miest. V rámci turné po východnom Slovensku sa zastavil aj v Spišskej Novej 
Vsi 20. novembra  v Kine Mier. Návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s rôznymi dokumentárnymi 
filmami, z ktorých mnohé sa dočkali významných ocenení -  Púť vody; Kosatky dravé – Plutvy 
prinášajúce zmenu;  Tajomstvá z úľa; Brazília – na každej kvapke záleží. 

Juniorky florbalistky obhájili Majstrovský titul 

Dlhoročná práca, stmelený kolektív, dobrá príprava na Majstrovstvá Slovenska sa naplno 
prejavili v samotnom finále. S chuťou hrajúca FbK Kométa opäť excelovala strelecky a stala sa opäť 
majstrom Slovenska.  

Strieborná a bronzová medaila pre športové strelkyne 

Sezóna 2015 bola pre športové strelkyne Simonu Hodákovú a Klaudiu Garčalovú mimoriadne 
úspešná. Študentky športovej triedy Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi a členky Športovo 
streleckého klubu Rušňové depo Spišská Nová Ves pod vedením ich súčasného trénera Jána Mlynárčika 
celú sezónu bezkonkurenčne vyhrávali postupové súťaže. Svoje tvrdé celoročné úsilie zúročili na 
Majstrovstvách Slovenskej republiky v Nitre. Majstrovstvá SR v športovej streľbe v disciplíne vzduchová 
pištoľ Simona Hodáková si vybojovala 2. miesto a Klaudia Garčalová získala 3. miesto.  

Mladšie žiačky ŠKBD strieborné 

Do finálovej skupiny o Majstra Slovenskej republiky v kategórii mladších žiačok sa v sezóne 
2014/2015 prebojovali z regionálnej súťaže v basketbale dievčatá ŠKBD Spišská Nová Ves. O titul 
Majstra Slovenska bojovalo päť družstiev zo Žiliny, Banskej Bystrice, Ivanky pri Dunaji, Starej Turej, 
Košíc a Spišskej Novej Vsi. Finálový turnaj sa konal 15. - 17. mája 2015 v Starej Turej. Dievčatá            
pod taktovkou trénerky Mgr. Kataríny Dovčíkovej nesklamali a domov si priniesli strieborné medaily.  
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Kamerový systém rozšírený a zmodernizovaný 

Mestské zastupiteľstvo ešte v roku 2014 vyčlenilo prostriedky na modernizáciu kamerového 
systému vo výške 70 000 eur. Úrad vlády pre prevenciu kriminality poskytol ďalších 8 000 eur. 
Postupná obnova a rozšírenie zastaraného bezpečnostného systému sa týka už existujúceho systému, 
od prenosových sietí, kamier až po záznamové zariadenia a ovládacie zariadenia. Došlo k rozšíreniu 
počtu kamier na sídliskách, ale i v samotnom centre mesta. Prínosom tejto modernizácie je 
zaznamenávanie prenosov nielen z otočných kamier, ktoré v minulosti niekedy nezachytili páchateľov 
trestnej činnosti, ale hlavne snímanie statickými kamerami. Ich výhodou je permanentné 24-hodinové 
monitorovanie určeného priestoru prístupného verejnosti, vrátane spracovania záznamu. Záznamy 
budú využívané predovšetkým pre účely trestného a priestupkového konania. Systém bude 
nápomocný hliadkovej činnosti mestskej polície a umožní promptne zasiahnuť pri ochrane verejného 
poriadku.  

Letný autobus na Spiši a v Slovenskom raji 

Od soboty 4. júla 2015 premával zo Spišskej Novej Vsi do Hrabušíc a Hrabušickej píly a späť 
Letný autobus ako nová služba turistom v letnej sezóne 2015. Letný autobus pre turistov                          
a návštevníkov regiónu Spiša a destinácie Slovenský raj spojil centrá turizmu a ubytovacie lokality        
od Spišskej Novej Vsi cez Smižany, Košiarny briežok, Čingov, Spišské Tomášovce, Hrabušice, Podlesok    
a Hrabušickú pílu. Šlo o novozriadenú službu Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ (OOCR SPIŠ) 
v spolupráci s OOCR Slovenský raj. Prevádzkovala ju spoločnosť eurobus, a. s., Košice, závod v Spišskej 
Novej Vsi s finančnou podporou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj (KOCR KK). Cieľom 
zriadenia letného autobusu je zvýšenie dostupnosti turistických možností najmä v území Slovenského 
raja, ako aj iných atraktivít a služieb aktívneho oddychu, relaxu po turistike, ako napr. ZOO či kúpalisko 
v Spišskej Novej Vsi, a tým i zvyšovanie počtu návštevníkov a turistov Spiša, Slovenského raja a okolia. 
Preprava prostredníctvom tohto autobusu doplnila počas dvoch letných mesiacov nedostatočnú 
ponuku verejnej osobnej dopravy a dopravných spojení v tomto turisticky významnom regióne. Letný 
autobus bol ponúkanou službou zdarma pre ubytovaných hostí u ubytovateľov, ktorí sú riadnymi 
členmi OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj. Lístok zdarma mali tiež deti do 10 rokov a dôchodcovia.        
Pre ostatných bola cena lístka 1 euro.  

Tragédia v Slovenskom raji  

V piatok 17. júla došlo v Slovenskom raji k tragédii. Počas záchrannej akcie sa zrútil 
záchranársky vrtuľník. Vrtuľník so štvorčlennou posádkou mieril do Kláštorskej rokliny na pomoc            
k zranenému desaťročnému nemeckému chlapcovi, ktorý spadol z výšky. Na miesto už, žiaľ, nedorazil. 
Pravdepodobne sa zachytil o drôty elektrického vedenia a zrútil asi 150 metrov vzdušnou čiarou          
od miesta, kde sa chlapec nachádzal. Na palube sa okrem troch leteckých záchranárov (lekár Marek 
Rigda, letecký záchranár Martin Svitana a pilot Ľubomír Majerčák) nachádzal aj 37-ročný náčelník 
Horskej záchrannej služby v Slovenskom raji Spišskonovovešťan Dušan Leskovjanský.  

Opäť skvelí parašutisti, Vikartovský strieborný  

Na slovenskom šampionáte po dramatickom priebehu Ladislav Vikartovský skončil ako druhý 
najlepší na Slovensku. Počas druhého júlového víkendu sa na letisku v Očovej konali Majstrovstvá 
Slovenska parašutistov v disciplíne presnosť pristátia. Svoje zastúpenie mali aj Novovešťania. A darilo 
sa im vynikajúco. Peter Slivovský a Emil Petro skončili v hodnotení družstiev na piatom mieste. Medzi 
jednotlivcami Peter Slivovský skončil na ôsmej priečke a Emil Petro bol dvanásty. Ladislav Vikartovský si 
medzi jednotlivcami doskočil pre výborné druhé miesto a rovnaké umiestnenie dosiahol v hodnotení 
družstiev.  
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Rozhodnutie VK SNV 

V stredu 24. 6. 2015 bolo na výbore VK Spišská Nová Ves rozhodnuté o tom, že VK Spišská 
Nová Ves nepodá prihlášku do extraligy žien v ročníku 2015/2016. Dôvodom tohto rozhodnutia sú 
financie, ktoré na takúto súťaž nie je klub schopný zabezpečiť. Spišská Nová Ves prihlásila                      
do súťažného ročníka 2015/2016 mládež: juniorky, kadetky, staršie žiačky, mladšie žiačky - 6, mladšie 
žiačky – 4 a mladšie žiačky – 3. 

Prvý ostrý štart šprintérky Patrície Garčarovej priniesol vynikajúce výkony 

Štart v sezóne na svetovom atletickom dni v Brne priniesol vynikajúce výkony a nádherné 
umiestnenia v medzinárodnej konkurencii. V pretekoch na 100 m si členka klubu TJ TATRAN SNV 
vybojovala vynikajúce 3. miesto a časom 12,48 s si splnila o 2 stotinky „B“ limit na EYOF. V preteku      
na 200 m podala ešte fantastickejší výkon a časom 25,52 s pokorila „B“ limit až o 3 desatiny sekundy 
a k ,,áčkovému“ limitu jej chýba už len 12 stotín. Tieto výsledky potvrdila aj na českej extralige                
v Bteclavi, kde obsadila 3. miesto na 100 m a 2. miesto na 200 m, čím pre ACP OLYMP BRNO 
vybojovala 17 bodov. Prvým obrovským medzníkom v kariére mladej atlétky Patrície Garčarovej sú 
MSR juniorov a junioriek, ktoré sa konali 27. - 28. 6. 2015 v Nových Zámkoch. Už rozbeh na 100 m, 
ktorý zabehla s úplnou ľahkosťou v čase 12,44 s na hranici jej osobného maxima, naznačil jej zlaté 
ambície. Počas finálového behu od štartového výstrelu až po cieľovú čiaru nebolo pochýb, kto získa 
zlato. Zabehnutým časom si nielen že zlepšila svoje osobné maximum, ale rovno sa ním nominovala     
na MS do 17 rokov do Kolumbíjskej Cali. Po zaslúženej eufórii si podobný výsledok zopakovala aj          
na druhý deň v šprinte na 200 m. Vyhrala v úžasnom čase 24,95 s, prvýkrát pod 25 sekúnd. Titulom 
Majsterky Slovenska a časmi, ktoré zabehla, si vybojovala nomináciu na MS do 17 rokov na 100 m          
a 200 m, ako aj nomináciu na ME (EJOF) na 200 m v Gruzínskom Tbilisi.  

Rekonštrukcia Provinčného domu v plnom prúde 

Uprostred leta boli začaté práce na komplexnej rekonštrukcii najcennejšej svetskej stavby       
na území nášho mesta známej pod názvom Provinčný dom. V tejto súvislosti je však potrebné 
zdôrazniť, že stáročia plnil spomínaný objekt pozíciu radnice. V ňom zasadala mestská rada, ktorej 
rozhodnutia ovplyvňovali každodenný život Iglovčanov. Z uvedeného dôvodu je primerané popri názve 
Provinčný dom používať na pomenovanie spomínaného objektu aj slovné spojenie stará radnica. 
Súbežne s rekonštrukčnými prácami sa uskutočňuje druhá etapa archeologického i stavebno-
historického výskumu. Podľa slov Ing. arch. Magdy Janovskej sa podarilo odkryť viaceré architektonické 
prvky, ktoré významným spôsobom obohatia naše poznanie o stavebnom vývoji tohto objektu.              
Z renesančného obdobia sa podarilo odkryť sedílie (sedadlá). V múroch sa prebúrali viaceré prechody, 
ktoré boli medzi časom zamurované. Veľmi cenné sú staré drevené zárubne. Rovnako v suteréne sa 
objavili drevené preklady, ktorých dobu vzniku preukáže až dendrochronologická analýza. Doterajší 
výskum ukázal, že úroveň terénu gotickej zástavby nášho mesta bola podstatne nižšia ako je tomu 
dnes. Cieľom rekonštrukčných prác je v rámci možností prinavrátiť objektu jeho podobu po poslednej 
barokovej prestavbe z rokov 1775 – 1776, teda z obdobia prvých stavebných úprav Provinčného domu.  

45. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 

Tohtoročný festival bol venovaný 330. výročiu narodenia J. S. Bacha. V Spišskej Novej vsi sa 
predstavil organista Charles Andrews CHARLES ANDREWS z Veľkej  Británie. 

Šortrek STEZ Cup 

Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi v dňoch 29. - 30. 8. 2015 privítal olympijské nádeje                 
v šortreku zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska na pretekoch STEZ CUP. Počas víkendových 
pretekov v konkurencii 87. pretekárov si medzi mužmi najlepšie viedol Matej Filip z ŠK STEZ Spišská 
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Nová Ves, keď zvíťazil na 1 500 a 1 000 m tratiach a so ziskom 89 bodov obsadil v celkovom hodnotení 
prvé miesto pred Oliverom Ringerom z PRK Prešov a ďalším pretekárom ŠK STEZ Spišská Nová Ves 
Michalom Čujom. Medzi ženami zvíťazila česká pretekárka Michaela Sejpalová so ziskom 89 bodov.       
V silnej konkurencii sedem českých pretekárok si výborne viedla pretekárka ŠK STEZ Spišská Nová Ves 
Alica Porubská, ktorá zvíťazila na 500 m trati a v celkovom poradí skončila na druhom mieste so ziskom 
60 bodov pred ďalšou českou nádejou Michaelou Kuncirovou. V kategóriách juniorov „C“ obsadila 
Petra Rusnáková zo ŠK STEZ Spišská Nová Ves druhé miesto. Medzi juniorkami „D“ zvíťazila Lucia 
Filipová zo ŠK STEZ Spišská Nová Ves a v kategórii juniorov „E“ získala prvenstvo Vanesa Trusová z PRK 
Prešov, Jakub Karabin zo ŠK STEZ Spišská Nová Ves obsadil druhé miesto a Dušan Švec z ŠKMA Prešov 
tretie miesto. Toto podujatie už tradične dáva bodku za letnou prázdninovou prípravou šortrekárov. 
Novoveskí šortrekári nechýbali na pretekoch Svetového pohára, Majstrovstvách sveta a Európy.             
V závere roka to bola tradičná medzinárodná súťaž v Spišskej Novej Vsi Danubia Cup. 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 

  Poslanci 30. septembra na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili vyhlásenie dobrovoľnej 
zbierky na zhotovenie Pamätníka elektrifikácie Sp. Novej Vsi, ktorý bude zároveň poctou významnému 
rodu Münnich.  

V roku 2014 uplynulo 120. výročie elektrifikácie nášho mesta, pričom prvý pokus o osvetlenie 
námestia sa udial v noci z 1. na 2. decembra 1894. 6. decembra sa už svietilo elektricky na Hlavnej ulici 
a v kasíne. Mesto prevzalo práce 21. decembra 1894. Pokusne bola v tomto roku elektrifikovaná aj 
Praha. Bratislavu sme predbehli dokonca o šesť rokov. V roku 1918 boli elektrickou energiou 
zásobované len 2 % miest a obcí. To znamená, že naše mesto tento významný vynález využívalo celých 
24 rokov skôr. Poslanci počas rokovania mestského zastupiteľstva návrh na vyhlásenie dobrovoľnej 
zbierky jednohlasne schválili. Prebiehať bude do 30. septembra 2018. V tomto roku si pripomenieme 
750. výročie 1. písomnej zmienky o meste. 

Záverečné preteky Slovenského pohára na Spiši  

19. a 20. september 2015 nedarovali príliš veľa slnečných lúčov cyklistom, ktorí sa zúčastnili 
Dní cyklistiky na Spiši. 19. 9. 2015 pretekári súťažili v časovke do vrchu. Štart bol v Novoveskej Hute        
a za plnej prevádzky cyklisti stúpali na Grajnár. Prevýšenie 463 m a 11,2 km dlhú trať najrýchlejšie 
zvládol pretekár v kategórii mužov Maroš Kováč z KEMO Dukla Trenčín za 22,45 minúty. Začiatok 
druhého súťažného dňa patril neregistrovaným cyklistom, deťom. Po nich námestie pred radnicou aj 
napriek nevľúdnemu upršanému počasiu ožilo a na okruhu po Letnej a Zimnej ulici sa vystriedali všetky 
kategórie od mladších žiakov po mužov. To znamenalo, že najmladší absolvovali 3 okruhy (4,8 km), 
muži 21 okruhov (33,6 km). Pretože išlo o posledné dva preteky súťaže, okrem vyhlásenia víťazov 
jednotlivých kategórií bola Spišská Nová Ves svedkom vyhlásenia konečných víťazov Slovenského 
pohára 2015.  

Úspešná jeseň atlétov TJ Tatran 

Majstrovstvá SR v najťažšej disciplíne - vo viacboji - priniesli čerešničku na torte v podobe 
víťazstva a zisku titulu Majsterka Slovenska pre Natáliu Gyomraiovú v najmladšej kategórii.                      
V studenom, veternom a daždivom počasí bravúrne zvládla disciplínu za disciplínou, kde už po prvej 
disciplíne 60 m prekážok nenechala nikoho na pochybách, že má jediný cieľ „zlato“. Po prekážkach 
nasledovala disciplína, v ktorej Natália nie je doma, ale zvládla to výborne a hod kriketovou loptičkou 
výkonom o 5 metrov lepším ako doposiaľ, prekvapila seba aj konkurenciu. V skoku do diaľky a v behu 
na 60 m si urobila svojimi výkonmi náskok pred poslednou disciplínou. V behu na 600 m si postavenie 
pred najväčšou konkurentkou ustrážila a aj keď dobehla za ňou s veľkým prehľadom, získala vysnívaný 
titul Majsterky Slovenska. Zavsšila tým v roku 2015 zisk piatich zlatých z M-SR pre TJ TATRAN                   
a pre naše mesto.  
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Strieborná Spišská Nová Ves 

V poradí siedmy ročník tejto súťaže lokálpatriotov hlasujúcich za svoje obľúbené mesto 
vyšpecifikoval prvú päticu miest, v ktorej nechýbala ani Spišská Nová Ves. Hlasovalo sa už pol roka 
a zmeny nepredpokladal takmer nikto. Napriek tomu sa podarilo Spišiakom povzbudiť svoje okolie 
a fanúšikov mesta natoľko, že týždeň pred hlasovaním sme poskočili na štvrté, neskôr na tretie miesto. 
Dokonca sme v celej ankete chvíľu viedli a až pár minút pred ukončením hlasovania nás predbehli 
nadšenci Prievidze. Výsledky boli tesné – Spišskú Novú Ves delilo od víťazstva iba 232 hlasov. Ale keďže 
má Prievidza o jedenásť tisíc obyvateľov viac, v pomernom hlasovaní by sme boli lídrami súťaže. 
Výsledky na prvých troch miestach hovoria rečou absolútnych čísel: 1. Prievidza 30 053 hlasov; 2. 
Spišská Nová Ves 29 821 hlasov; 3. Zvolen 29 625 hlasov.  

Ratingové hodnotenie mesta 

V októbri udelila ratingová agentúra Moody´s mestu Spišská Nová Ves rating za rok 2014         
na úrovni Aa2.sk s výhľadom stabilným. Toto hodnotenie prebieha už 10 rokov a Spišská Nová Ves 
patrí medzi prvé mestá, ktoré si dali vypracovať ratingové hodnotenie. Z tohto pohľadu je naše mesto 
hodnotené pozitívne, nízka miera zadlženosti a obozretné financovanie investícií umožňuje hospodáriť 
vyrovnane. Zadlženosť je dlhodobo stabilná a hlboko pod priemerom slovenských miest a obcí. Taktiež 
úroveň likvidity je stabilná a mesto nemuselo čerpať krátkodobé úvery, aby uhradilo svoje záväzky. 
V oblasti prevádzkového hospodárenia došlo k zlepšeniu. Aj keď roku 2014 došlo k nárastu 
prevádzkového prebytku oproti roku 2013, tento len tesne pokrýval dlhovú službu.  

Pribudlo ďalšie multifunkčné ihrisko 

V mesiacoch september a október tohto roku sa realizovala v areáli Základnej školy Ing. O. 
Kožucha výstavba multifunkčného ihriska s umelým tartanovým povrchom. Z hľadiska parametrov je 
toto ihrisko možné užívať na hádzanú, minifutbal, tenis, volejbal, basketbal, prípadne nohejbal. 
Celkové náklady na výstavbu predstavovali 71-tisíc eur a okrem vlastných zdrojov mesta bola použitá 
dotácia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 13,5-tisíc eur. 

Cena primátora pre Danu Říhovú 

Pri príležitosti 15. výročia otvorenia Nostalgie, Restaurant - Café odovzdal Ján Volný Cenu 
primátora manažérke a majiteľke reštaurácie Dane Říhovej. Cenu získala za výrazný prínos v oblasti 
gastronómie. Pri tejto príležitosti prezentovala reštaurácia Nostalgie svoj nový externý salónik              
na firemné a rodinné stretnutia. Reštaurácia urobila pred 15-timi rokmi v Spišskej Novej Vsi 
gastronomický prelom. Bol to prvý „podnik“, ktorý priniesol modernú európsku kuchyňu a zaujímavý 
prístup k interiérovému dizajnu. Práve príchodom Nostalgie začali prichádzať do nášho mesta aj 
gastroturisti a reštaurácia sa zaradila medzi TOP podniky Slovenska. Stala sa dobrým príkladom           
pre ostatných podnikateľov v oblasti reštauračných služieb a dobrým zázemím pre turistov.  

Boxeri bodovali 

Z Majstrovstiev SR v boxe mládeže 2015, ktoré sa konali 23. - 25. 10. v Nitre, si cenné kovy 
odniesli aj boxeri nášho oddielu boxu TJ Spilipo Spišská Nová Ves - Peťo Gotsch striebro a Paťo 
Hrubizna bronz. 

Vianočná deklarácia 

Podpisom deklarácie o výstavbe nových výrobných kapacít a vytvorení pracovných miest        
11. decembra 2015 v obradnej sieni Radnice v Spišskej Novej Vsi potvrdila spoločnosť Helske Ltd. 
začiatok prác na výstavbe nových výrobných kapacít v meste. Helske rozšíri svoje výrobné kapacity, 
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výskum a vývoj omietkových zmesí a farieb s použitím nanotechnológie v areáli tunajšieho 
priemyselného parku. Do štyroch rokov vznikne v Spišskej Novej Vsi centrum servisného strediska        
za dva milióny eur. Nové výrobné kapacity budú v budúcnosti rozvíjať a zdokonaľovať stavebné 
produkty v  oblasti ekologických a úsporných technológií.  

Hotel Metropol na mape elektromobility 

Od konca decembra môžu majitelia elektromobilov dobíjať svoje vozidlá už aj v Hoteli 
Metropol v Spišskej Novej Vsi. Hotel tak od 17. decembra nájdete na čoraz hustejšej mape nabíjacích 
zariadení na území Slovenska. Nabíjacia stanica Východoslovenskej energetiky, a. s., je prvým 
výsledkom spolupráce, ku ktorej sa Mesto Spišská Nová Ves a VSE zaviazali podpisom Memoranda        
o podpore elektromobility. Nabíjačka v Hoteli Metropol je modernou novinkou, ktorá ho odlíši             
od konkurencie.  

Bartalský piaty na svete 

Od žiackeho, cez dorastenecký a  juniorský vek patrí vodný lyžiar Martin Bartalský vo svojom 
športovom odvetví medzi najlepších na Slovensku, v Európe a teraz sa vrátil s obrovským úspechom 
z majstrovstiev sveta v Mexiku vo vodnom lyžovaní za člnom, ktoré sa konali od 17. do 22. novembra 
2015. Prvým veľkým úspechom Martina Bartalského bolo, že sa prebojoval do dvanásťčlenného finále 
v slalome, kde na tomto šampionáte sa zišlo to najlepšie z celého sveta. V konečnom účtovaní slalomu, 
trikov a skokov dosiahol Martin celkovo skvelé piate miesto.  

Florbalistky na svetovom šampionáte 

Reprezentantky Slovenska postúpili medzi najlepšiu osmičku na Majstrovstvách sveta              
vo Fínsku. V druhom útoku mal florbal zo Spišskej Novej Vsi zastúpenie Paulíny a Kristíny Hudákových. 
Tieto sedemnásťročné slovenské reprezentantky sa predstavili vo výbornej forme. Na majstrovstvách 
sveta odohrali Slovenky štyri stretnutia a všetky vyhrali. Triumf nad Nórskom ich posunul medzi 
najlepšiu osmičku sveta. Vo štvrťfinále podľahli dvojciferne majsterkám sveta zo Švédska.  
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4. Samospráva 

Primátor mesta 

Primátor je, podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, predstaviteľ mesta, štatutárny orgán a najvyšší výkonný orgán mesta: 

 zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak tento zákon 
neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, 

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

 vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok 
odmeňovania zamestnancov obce; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách 
organizačného poriadku mestského úradu, 

 rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom 
mesta vyhradene 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 
schválených 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. 

5. Mestský úrad 

Prednosta úradu 

Prednosta riadi a zodpovedá za činnosť MsÚ, 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 podriadenými 
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 
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úradu, podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, zúčastňuje sa 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným. 
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Školstvo 

Mesto má zriadených 10 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v oblasti školstva. 
Z toho je 7 základných škôl, Základná umelecká škola, Centrum voľného času Adam a Správa školských 
zariadení. Správa školských zariadení spravuje 14 materských škôl, 13 školských jedální, 1 výdajnú 
školskú jedáleň a 2 detské jasle. Súčasťou základných škôl sú školské jedálne a školské kluby detí.         
Pri 4 základných školách a to na Ul. Lipová, Z. Nejedlého, Ing. O. Kožucha a Komenského sú zriadené 
centrá voľného času. 
 Okrem týchto škôl a školských zariadení je na území mesta zriadená cirkevná základná škola,     
2 špeciálne základné školy, 2 cirkevné a dve súkromné materské školy, cirkevné centrum voľného času 
a centrum voľného času pri osemročnom gymnáziu.  

Počty žiakov a detí 

 
Tab. 2 Prehľad a vývoj počtu žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Základná škola 
Škol. rok. 

2011/2012 
Škol. rok 

2012/2013 
Škol. rok 

2013/2014 
Škol. rok 

2014/2015 
Škol. rok 

2015/2016 

ZŠ Nad Medzou 688 716 721 728 724 

ZŠ Lipová 365 346 340 333 340 

ZŠ Levočská 501 489 477 475 507 

ZŠ Z. Nejedlého 615 624 602 599 597 

ZŠ Ing. O. Kožucha 558 535 530 549 565 

ZŠ Komenského 500 470 460 452 432 

ZŠ Hutnícka 548 537 506 505 491 

SPOLU 3 775 3 717 3 636 3 641 3 656 

 

 

 
 

 
Počet žiakov základných škôl zaznamenáva od roku 2010 výrazný pokles. V školských rokoch 

2013/2014,  2014/2015 a 2015/2016 sa počet žiakov stabilizoval. Výrazný pokles žiakov 
zaznamenávajú najmä základné školy na sídliskách, a to ZŠ Komenského a ZŠ Hutnícka. Naopak, rastie 
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počet žiakov v ZŠ Nad Medzou. V ostatných základných školách sa počet žiakov dostáva opäť na úroveň 
školského roka 2011/2012. Predpokladáme, že v nasledujúcom období opäť zaznamenáme pokles 
počtu žiakov, ktorý sa ale opäť dotkne škôl na sídliskách. 

 
Tab. 3 Prehľad a vývoj počtu detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Materská škola 
Šk. rok 

2011/2012 
Šk. rok 

2012/2013 
Šk. rok 

2013/2014 
Šk. rok 

2014/2015 
Šk. rok 

2015/2016 

J.  Hanulu 6 98 109 106 105 101 

Slovenská 14 76 79 78 72 60 

Gorazdova 28 57 61 66 66 63 

E. M. Šoltésovej 27 68 67 66 67 62 

Lipová 21 128 128 129 127 124 

Komenského 25 100 96 104 104 101 

Z. Nejedlého 5 116 108 111 111 103 

P.  Jilemnického 2 121 123 132 135 125 

Potočná 9 34 36 35 41 38 

Rybničná 31 26 31 35 33 31 

Stolárska 2 201 179 186 190 183 

S. Tomášika 5 52 45 50 42 45 

I.  Krasku 3 35 32 33 32 30 

Hviezdoslavova 33 34 41 39 44 38 

SPOLU 1 146 1 135 1 170 1 169 1 104 
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Tab. 4 Prehľad a vývoj počtu detí v detských jasliach  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Počet detí  DJ Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Z. Nejedlého 5 20 18 19 20 17 

Stolárska 2 20 16 13 12 11 

SPOLU 40 34 32 32 28 

 

 

 
 

 
Je zrejmé, že počet detí v materských školách je viac-menej vyrovnaný. V školskom roku 

2015/2016 počet detí klesol o 65 oproti predchádzajúcemu školskému roku. Bolo to ovplyvnené 
otvorením Cirkevnej materskej školy od 1. 9. 2015 v priestoroch ZŠ sv. Cyrila a Metoda a tiež  zvýšením 
počtu detí navštevujúcich Súkromnú materskú školu BRANTIA. 

Z demografického vývoja mesta vyplýva, že počet detí v predškolskom veku mierne stúpa. 
Kapacita našich materských škôl v súčasnej dobe postačuje. Samostatnú kapitolu tvorí materská škola 
na Potočnej ulici. Táto MŠ bola kapacitne absolútne nevyhovujúca, preto sme našli riešenie v podobe 
úpravy priestorov na ulici Tehelná 20 a následným presťahovaním MŠ Potočná do týchto priestorov 
v roku 2016. V tejto lokalite  je cca 100 detí vo veku od 3 do 6 rokov, čomu sa  kapacitne prispôsobili aj 
nové priestory MŠ.  

V detských jasliach, naopak, počet detí, hlavne na Stolárskej ulici, klesá. Rodičia sa snažia aj 
mladšie deti umiestniť v materskej škole. Takúto tendenciu zaznamenávame od roku 2012, kedy sa 
upravil poplatok za detské jasle. 

Tab. 5 Prehľad počtu žiakov v Základnej umeleckej škole 

Počet žiakov 
Šk. rok 

2011/2012 
Šk. rok 

2012/2013 
Šk. Rok 

2013/2014 
Šk. rok 

2014/2015 
Šk. rok 

2015/2016 

Individuálne vyučovanie 408 406 408 368 355 

Skupinové vyučovanie 632 567 590 620 584 

SPOLU 1 040 973 998 988 939 
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Pre financovanie prostredníctvom podielových daní v danom kalendárnom roku sa vychádza 
z počtov žiakov uvedených v štatistických výkazoch Škol 40-01, kde sú počty rozdielne, pretože žiaka 
možno na tieto účely uviesť iba raz, aj keď navštevuje viacero odborov.  

Počty detí navštevujúcich ZUŠ každoročne klesá, čo ovplyvňuje najmä finančná situácia rodín, 
záujem rodičov o tento typ vzdelania ako aj dostupnosť  (časová, vzdialenosť). 

 
V ZUŠ v roku 2015 prebieha výučba v týchto odboroch: 

 hudobný, 

 výtvarný, 

 tanečný, 

 literárno-dramatický, 

 audio – multimediálnej tvorby (novootvorený v školskom roku 2014/2015). 

 
MŠ SR schválilo s účinnosťou od 1.9.2015 „Základné a odporúčané materiálno – technické 

a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Základných umeleckých školách“. Tieto 
požiadavky určujú požiadavky na vybavenie vyučovacieho priestoru (nástroje, výpočtovú techniku, 
nábytok, pričom veľkosť priestorov závisí od toho, či sa jedná o individuálne alebo skupinové 
vyučovanie daného vyučovacieho predmetu). Na základe špecifík a požiadaviek na vyučovanie  
jednotlivých odborov a predmetov ZUŠ splnila určené kritériá na 50 %. Najväčším problémom je odbor 
audiovizuálnej a masmediálnej tvorby. Ten má požiadavky na ateliér audiovizuálnej tvorby, výtvarný 
ateliér, strihové pracovisko a zvukové pracovisko s náročným vybavením na prístroje, výpočtovú 
techniku, nábytok atď. Nakoľko požiadavky nie sme schopní splniť ani v horizonte niekoľkých rokov, 
odbor ukončí svoju činnosť v budúcom školskom roku. 

Tab. 6 Prehľad počtu žiakov v Centre voľného času ADAM 

Počet žiakov Šk. rok 
2011/2012 

Šk. rok 
2012/2013 

Šk. rok 
2013/2014 

Šk. rok 
2014/2015 

Šk. rok 
2015/2016 

Spolu 2 691 2 991 1 067 1 108 1 283 

z toho: do 15 rokov 1 737 1 907 732 698 990 

             nad 15 rokov 954 1 084 335 410 293 

 
V školskom roku 2015/2016 sa zvýšil počet záujmových útvarov z pôvodných 56 na 95 a tým aj 

počet žiakov navštevujúcich tieto záujmové útvary. Od septembra 2015 sa zvýšil aj počet 
pedagogických zamestnancov. CVČ prostredníctvom ÚPSVaR Spišská Nová Ves zamestnalo 3 
pracovníkov prostredníctvom programu na zvýšenie zamestnanosti. Zvýšil sa aj počet zamestnancov 
pracujúcich na dohodu uzatvorenú mimo pracovného pomeru na 30. V CVČ vykonávajú pravidelnú 
činnosť aj 102 dobrovoľníci.  

CVČ ADAM organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá 
športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. 

V centrách voľného času pri základných školách bolo v školskom roku 2013/2014 zapísaných 
1105 žiakov, v školskom roku 2014/2015 bolo zapísaných 1023 žiakov a v školskom roku 2015/2016 
bolo zapísaných 1 118 žiakov.  

V centrách voľného času pri základných školách boli činnosti vykonávané zamestnancami na 
dohodu uzatvorenú mimo pracovného pomeru v počte 44. 
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V školských jedálňach pri základných školách sa v roku 2015 stravovalo 2 743 žiakov a 511 
dospelých osôb. Bolo vydaných spolu 485 631 obedov, čo na jedného zamestnanca školskej jedálne 
predstavuje 11 037 obedov ročne. V školských jedálňach pri základných školách pracovalo spolu 43 
zamestnancov (stav k 31.12.2015). 

V školských jedálňach pri materských školách sa v roku 2015 stravovalo 1 139 detí a 279 
dospelých. Bolo vydaných spolu 213 668 obedov a 350 059 kusov doplnkového stravovania. Prevádzka 
ŠJ pri materských školách bola zabezpečovaná 58 zamestnancami (stav k 31.12.2015). 

V školských kluboch detí bolo v školskom roku 2013/2014 zapísaných 1 022 žiakov,  v školskom 
roku 2014/2015 bolo zapísaných 1 016 žiakov a v školskom roku 2015/2016 bolo zapísaných 1 077 detí. 
Záujem rodičov o umiestnenie detí do týchto školských zariadení rastie, čomu sme prispôsobili aj počet 
otvorených oddelení ŠKD, ktorý sme zvýšili z pôvodných 31 na 35 a samozrejme aj počet personálu. 
Stav pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich činnosti na úseku ŠKD bol ku koncu roka 35 
(úväzkovo 33,1).  

Počty zamestnancov a priemerná mzda 

 
Tab. 7 Prehľad počtu zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

(priemerný evidenčný počet zamestnancov úväzkovo) 

Základná škola Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Nad Medzou 53,9 55,0 56,2 58,3 62,9 

Lipová 34,3 34,6 34,5 33,2 32,1 

Levočská 37,6 38,76 37,66 40,7 45,0 

Z. Nejedlého 58,25 59,5 57,0 64,05 64,2 

Ing. O. Kožucha 57,0 57,0 55,5 55,2 56,7 

Komenského 47,3 47,2 44,9 45,0 48,6 

Hutnícka 51,9 53,6 51,0 49,9 50,8 

SPOLU 340,25 345,66 336,76 346,35 360,3 

 
Tab. 8 Prehľad počtu zamestnancov školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

(priemerný evidenčný počet zamestnancov úväzkovo) 

Základná škola Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Nad Medzou 5,4 5,9 4,9 4,3 5,2 

Lipová 3,8 3,3 3,0 3,0 3,3 

Levočská 5,2 5,7 4,9 4,4 4,5 

Z. Nejedlého 6,83 6,63 5,78 4,83 5,0 

Ing. O. Kožucha 6,0 7,0 5,0 5,5 6,0 

Komenského 3,8 4,0 3,5 3,3 2,8 

Hutnícka 6,7 6,6 6,4 5,2 4,9 

SPOLU 37,73 39,13 33,48 30,53 31,7 
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Tab. 9 Prehľad počtu zamestnancov školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
(priemerný evidenčný počet zamestnancov úväzkovo) 

Základná škola Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Nad Medzou 7,6 8,0 7,2 7,4 7,7 

Lipová 5,8 6,0 6,0 6,0 5,7 

Levočská 6,1 6,2 5,7 5,9 6,0 

Z. Nejedlého 7,88 7,0 7,4 7,3 7,2 

Ing. O. Kožucha 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Komenského 7,0 7,0 7,0 6,2 6,5 

Hutnícka 6,7 6,8 6,6 6,0 6,0 

SŠZ 56,59 55,44 54,7 54,52 53,7 

SPOLU 104,67 103,44 101,60 100,32 99,8 

 

 
Tab. 10 Prehľad počtu zamestnancov SŠZ (bez školských jedálni pri MŠ), ZUŠ a CVČ ADAM  

(priemerný evidenčný počet zamestnancov úväzkovo) 

Základná škola Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

ZUŠ 42,5 37,7 41,2 41,6 40,9 

CVČ ADAM 21,3 21,7 16,9 8,0 8,7 

SŠZ bez ŠJ 190,39 185,64 179,13 175,66 174,94 

 

Tab. 11 Prehľad priemernej mzdy zamestnancov škôl a školských zariadení  
(priemerný evidenčný počet zamestnancov úväzkovo) 

Základná škola Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Nad Medzou 743,27 778,31 874,66 944,15 966,91 

Lipová 661,60 702,60 757,40 807,90 853,56 

Levočská 530,35 519,87 569,70 697,84 742,77 

Z. Nejedlého 523,69 558,02 621,44 681,70 842,81 

Ing. O. Kožucha 630,21 654,68 729,30 793,49 805,58 

Komenského 689,20 721,30 776,70 841,10 855,50 

Hutnícka 585,54 704,36 772,80 866,75 896,89 

ZUŠ 758,05 783,02 806,37 838,20 1 024,10 

CVČ ADAM 682,88 714,46 796,82 955,00 1 020,00 

SŠZ 564,60 598,18 665,24 717,40 744,30 

*CVČ, ZUŠ má veľmi málo prevádzkových zamestnancov, preto je priemerná mzda vyššia 
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Tab. 12 Prehľad priemernej mzdy pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení  
(priemerný evidenčný počet zamestnancov úväzkovo) 

Základná škola Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Nad Medzou 836,57 897,08 992,74 1 085,50 1 122,28 

Lipová 787,20 857,50 921,60 1 019,60 1 129,29 

Levočská 898,05 926,70 992,17 1 051,97 1 094,93 

Z. Nejedlého 790,05 858,80 960,20 1 029,38 1 004,03 

Ing. O. Kožucha 943,12 1 083,79 1 113,09 1 202,38 1 228,65 

Komenského 808,30 858,30 923,40 986,50 1 039,40 

Hutnícka 825,89 868,67 982,75 1 082,62 1 100,83 

ZUŠ 813,15 834,32 863,40 917,92 1 129,40 

CVČ ADAM 738,06 774,24 850,72 980,42 1 268,44 

SŠZ 640,68 662,60 704,27 743,53 775,39 

*priemernú mesačnú mzdu ovplyvňuje najmä vzdelanostná a veková štruktúra zamestnancov, SŠZ má 
pedagogických zamestnancov najmä so stredoškolským vzdelaním 

Bežné a kapitálové výdavky škôl a školských zariadení sú podrobne uvedené 
v predchádzajúcich kapitolách. 

Testovanie žiakov 

Výsledky Testovania 9 – 2015 v základných školách nášho mesta 
Dňa 15. apríla 2015 sa žiaci 9. ročníka základných škôl zapojili do celoslovenského testovania 

vedomostí z matematiky a vyučovacieho jazyka. V Spišskej Novej Vsi sa testovania zúčastnilo 419 
deviatakov z 8 základných škôl.  

Test z matematiky zvládli novoveskí žiaci s priemernou úspešnosťou 62,03 %. Celoslovenská 
priemerná úspešnosť bola 52,68 %. 

Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci nášho mesta úspešnosť 68,17 %. Úspešnosť 
v rámci Slovenska bola 62,58 %. 

V obidvoch testovaných predmetoch dosiahol 100 %-nú úspešnosť 1 žiak zo ZŠ Ing. O. Kožucha, 
plný počet bodov z matematiky alebo zo slovenského jazyka a literatúry získalo ešte 17 žiakov. 
V porovnaní s celoslovenskou priemernou úspešnosťou dosiahli žiaci novoveských škôl lepšie výsledky 
v obidvoch testovaných predmetoch.  

Kultúrno-spoločenské a športové podujatia 

Športovec roka 

 
18. februára 2015 v koncertnej sieni Reduty prebehlo vyhlásenie najúspešnejších športovcov 

mesta Spišská Nová Ves za rok 2014. Návrh na zaradenie do hodnotenia o najúspešnejšieho 

športovca mesta Spišská Nová Ves podávajú športové kluby a občania. Poradie najlepších 
športovcov mesta vyhodnocuje deväťčlenná komisia, ktorú vymenúva primátor mesta.  

Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves má päť kategórií: 

1. najúspešnejší športovci mesta do 19 rokov: 1. Tomáš Želikovský - plávanie, 2. Martin Molčan - 
box, 3. Alica Porubská - šortrek, 4. Martin Bodák - hokej, 5. Juraj Hric – triatlon, 

2. nad 19 rokov: 1. Pavol Skalický – hokej, 2. Tatiana Bodová - šortrek, 3. Miroslav Čmeľ - 
plávanie, 4. Ladislav Vikartovský - parašutizmus, 5. Ján Brutovský – basketbal, 

3. najlepšie kolektívy mesta: 1. Volejbalový klub – ženy, 2. Compact – parašutisti, 3. HC Osy, 
4. tréner roka 2014: Milada Petková – športovo strelecký klub, 

http://nba.sme.sk/
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5. zaslúžilý funkcionár, tréner, športovec: Ľubomír Jetš, Eduard Kessel, Ján Klempár, Ján 
Lehoczký, Ján Magdoško, Anton Rusnák, Vincent Spišák, Ľudovít Švihla, Ján Urban, Štefan 
Vass. 

 

 
Deň učiteľov 

27. marca 2015 sa v Koncertnej sieni Reduty konali mestské oslavy Dňa učiteľov. Pri tejto 
príležitosti boli ocenení učitelia materských, základných a stredných škôl mesta Spišská Nová Ves, 
Centra voľného času Adam  a nepedagogickí zamestnanci týchto škôl. 54 školských pracovníkov 
prevzalo z rúk primátora mesta pamätné medaily za celoživotnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania 
detí a mládeže, za vynikajúce výsledky a úspechy vo výchovno-vzdelávacej práci, za prácu v oblasti 
riadenia a za prínos a prácu v prospech školy. 

Mestská športová olympiáda 
Začiatkom každého školského roka otvára Oddelenie školstva MsÚ Spišská Nová Ves 

v spolupráci s Centrom voľného času a  základnými školami Mestskú športovú olympiádu, ktorej 
jednotlivé športové disciplíny prebiehajú počas celého školského roka. Športové disciplíny sa 
vyhodnocujú priebežne a v závere školského roka sa vyhodnotí najúspešnejšia škola. 

V školskom roku 2014/2015 sa súťažilo v disciplínach atletika, florbal, bedminton, hokejbal, 
vybíjaná, minifutbal, prehadzovaná a plávanie.  
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XXV. ročník Večerného behu mestom  
5. júna 2015 sa uskutočnil jubilejný XXV. ročník Večerného behu mestom Spišská Nová Ves. 

Tento ročník začínal netradične ocenením tých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu tohto športu 
v meste Spišská Nová Ves. Nasledoval štart kategórie najmladších detí a pokračovalo sa kategóriami 
žiakov a dorastencov. 

Štart hlavných kategórií mužov a žien  prebehol o 17. hodine. Že sa jedná o skutočne zaujímavé 
športové podujatie, svedčí aj účasť mnohých športovcov zo zahraničia. V tomto roku bola prvýkrát 
zaradená aj kategória rekreačných bežcov, ktorá už zaznamenala svojich prvých súťažiacich. Tento 
ročník bol skutočne vydareným športovým podujatím mesta s účasťou 513 súťažiacich vo všetkých 
vekových kategóriách. 

 

     
 

Spišské športové hry 
XIX. ročník Spišských športových hier detí a mládeže sa konal 12. júna na športoviskách škôl 

v Spišskej Novej Vsi, iba atletické disciplíny prebiehali v ZŠ G. Heina v Levoči. Hlavní organizátori: Mesto 
Spišská Nová Ves a CVČ Adam v spolupráci so STEZ-om, školami, školskými zariadeniami a športovými 
klubmi pripravili pre 885  žiakov základných a stredných škôl športový deň. Súperilo sa v týchto 
kolektívnych a individuálnych športoch: basketbal, malý futbal, malý spišský maratón, plávanie, 
atletika, streľba zo vzduchovej pušky, šach, vybíjaná, florbal, stolný tenis. Obligátne, že vyhráva každý, 
určite platí aj v prípade podujatia, ktoré má svoju tradíciu.  

 

 
 

Dni cyklistiky na Spiši 
Priaznivci cyklistiky sa mali možnosť v dňoch 19. - 20. 9. 2015 zúčastniť na 44. ročníku časovky 

do vrchu – Slovenský pohár so štartom v Novoveskej Hute a na 60. ročníku kritéria „O štít mesta 
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Spišská Nová Ves“. Toto športové podujatie organizuje Cykloklub Spišská Nová Ves z poverenia 
Slovenského zväzu cyklistiky v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves. 

44. ročník časovky do vrchu – Slovenský pohár sa konal 19. 9. 2015 so štartom o 14.00 hod. 
v Novoveskej Hute. Preteky sa uskutočnili pre všetky mužské kategórie za plynulej prevádzky              
 na cestnej komunikácii Novoveská Huta - Grajnár - Hnilčík. 

20. 9. 2015 o 9.30 hod. štartoval 60. ročník kritéria „O štít mesta Spišská Nová Ves“. Okruh   
na námestí absolvovali pretekári v kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, juniori, muži. 

20. 9. 2015, nedeľa, sa v rámci Dní cyklistiky uskutočnili aj cyklistické preteky                            
pre neregistrovaných cyklistov - žiakov základných škôl. Štartovalo sa o 9.00 hod. na Letnej ulici           
pred Radnicou. 

 
 

Plavecká štafeta 
9. októbra 2015 sa uskutočnila Plavecká štafeta organizovaná mestom Spišská Nová Ves, 

Asociáciou športu pre všetkých SR a spoluorganizátorom bolo Centrum voľného času. Zapojilo sa         
do nej 11 základných škôl, 7 stredných škôl, zo združení a organizácií podporili podujatie Seniorský 
plavecký klub, Hasičský a záchranný zbor, zamestnanci mesta. Plavci a plavkyne umiestnení na 1. - 3. 
mieste na 25 m, 50 m a 100 m pre základné školy a 50 m, 100 m pre stredné školy budú ocenení 
medailou a diplomom, 3 školy v kategórii základných a kategórii stredných škôl budú ocenené              
na základe počtu zúčastnených žiakov/študentov. Každá zúčastnená škola dostala „Vysvedčenie“,          
v ktorom bol uvedený počet účastníkov, počet odplávaných metrov, najlepší plavci v jednotlivých 
kategóriách, celkové umiestnenie školy. Základné školy zvládli 17 670 metrov, stredné školy 8 700 
metrov, Seniorský plavecký klub odplával 11 750 m, HaZZ Sp. Nová Ves 5 500 m, Mestský úrad SNV 1 
750 metrov. Spolu 501 účastníkov zaplávalo 45 370 metrov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa 
podarilo odplávať viac o 4 720 metrov. 
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Projekt „Spišské recepty“ 
Dňa 16.10.2015 bol v Banketovej sále Kultúrneho domu v Smižanoch slávnostne zahájený 

projekt pod názvom „Spišské recepty“, ktorého organizátorom bolo Oddelenie školstva v spolupráci     
so Spoločným školským úradom v Smižanoch. Samotná myšlienka projektu bola zameraná na 
priblíženie tradičnej spišskej kuchyne deťom v základných a materských školách. V priebehu školského 
roka 2015/2016 sa v školských jedálňach pravidelne pripravovali spišské jedlá.  

 

    
 

Deň študentov 
Dňa 20. 11. 2015 primátor mesta pri príležitosti Dňa študentstva slávnostne prijal v obradnej 

sieni Radnice 47 žiakov základných a 40 študentov stredných škôl. Ocenenia získali za vynikajúce 
výsledky v krajských, celoslovenských, ba i medzinárodných športových, vedomostných a umeleckých 
súťažiach, na ktorých reprezentovali svoju školu a naše mesto. 

Deti mestu 
Kino Mier žilo dňa 19. novembra 2015 11. ročníkom benefičného programu Deti mestu, 

s podnázvom „Mesto v premenách času“, ktorý pripravilo viac ako 200 žiakov všetkých základných škôl 
k výročiu prvej písomnej zmienky o meste. Garantom programu bola ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová 
Ves. Pódium ožilo videoprojekciou, hudbou, tancami; každá škola použila pri spracovaní vopred 
určenej dôležitej udalosti z histórie mesta iné výrazové prostriedky. Sprievodným podujatím bola 
výstava výtvarných prác žiakov základných škôl inštalovaná vo vestibule Kina Mier. 

Vianočný turnaj v stolnom tenise 
Každoročne Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom Oddelenia školstva organizuje               

pre svojich zamestnancov Vianočný turnaj v stolnom tenise. Turnaj sa konal 21. 12. 2015 v priestoroch 
ZŠ, Nad Medzou. O prvé miesta zabojovalo 16 účastníkov turnaja.  
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Sociálna oblasť 

V roku 2015 poskytovalo mesto sociálne služby priamo, organizáciou zriadenou mestom – 
Domovom dôchodcov, a tiež prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. 

Domov dôchodcov 

Domov dôchodcov - ako rozpočtová organizácia mesta poskytovala nasledovné služby: 

 Zariadenie pre seniorov - 175 lôžok, 

 Zariadenie opatrovateľskej služby – 18 lôžok, 

 Opatrovateľská služba – 91 opatrovaných , 

 Jedáleň – okrem klientov s celoročným pobytom zabezpečovala stravu pre cca 200 ďalších 
klientov. 

V roku 2015 Domov dôchodcov hospodáril s finančnými prostriedkami vo výške 2 035 134 €. Podľa 
zdroja financovania je ich štruktúra nasledovná: 

Finančný príspevok MPSVaR 741 120 € 

Dotácia ÚPSVaR § 50, §52 a §54 35 235 € 

Dotácia od zriaďovateľa 344 880 € 

Vlastné príjmy 2015 909 399 € 

Mimorozpočtové prostriedky 4 500 € 

 

Vývoj vlastných príjmov, transferu od zriaďovateľa a štátnej dotácie v rokoch 2011 až 2015 
ukazuje nasledovný graf: 

 

 

 

0 500 000 1 000 000 1 500 000

2011

2012

2013

2014

2015

2011 2012 2013 2014 2015

Štátna dotácia +ÚP 1 360 444 940 573 741 120 755 762 776 355

zriaďovateľ transfer 87 630 289 969 339 909 349 880 344 880

vlastné príjmy 655 202 727 397 883 058 902 027 909 399

Financovanie podľa zdrojov v rokoch 2011 - 2015
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Financovanie poskytovaných jednotlivých sociálnych služieb podľa zdrojov financovania: 

           

 

 

 

Bežné výdavky 
V roku 2015 domov dôchodcov vyčerpal bežné výdavky vo výške 2 021 915 € . Osobné náklady 

predstavujú sumu 1 340 649 €, čo je z celkového rozpočtu 66 %. Prevádzkové náklady boli vo výške 681 
266 €.  

Prevádzkové výdavky v zariadení pre seniorov sú vo výške 602 195 €, pričom 221 173 € 
predstavujú výdavky za potraviny (37%) a 207 982 € výdavky za energie (35 %). V rámci údržby boli 
v zariadení pre seniorov opravené hygienické zariadenia v šatni zamestnancov (3 794 €), opravený 
strop a osvetlenie na treťom oddelení (4 967 €). Ďalej bola opravená zdravotechnika (2 996 €) 
a televízne rozvody (1 405 €). Začalo sa s opravou kaplnky. V areáli záhrady zariadenie svojpomocne 
opravilo chodníky v prednej časti záhrady a vytvorilo tak bezbariérový prístup pre klientov do zadnej 
časti záhrady. Ďalej boli vybudované dve skalky a ohnisko na grilovanie v záhrade. Zariadenie zakúpilo 
50 nočných stolíkov do izieb klientov, knižnice do senior klubu a skrinky do vstupnej haly                        
na prezentáciu športových aktivít, ktorých sa zúčastňujú klienti zariadenia.  

Kapitálové výdavky 
Domov dôchodcov v roku 2015 vyčerpal kapitálové výdavky vo výške 10 889 €, ktoré použil      

na nákup priemyselnej sušičky bielizne, výkonnejšej umývačky riadu a nárezového stroja do kuchyne. 

46%

8%

46%

Financovanie ZpS a ZOS 
v roku 2015

Štátna dotácia+ÚP
Zriaďovateľ transfer
Vlastné príjmy

0%

79%

21%

Financovanie OS v roku 
2015

Štátna dotácia+ÚP

Zriaďovaeľ transfer

Vlastné príjmy

0% 0%

100%

Financovanie jedálne v roku 
2015

Štátna dotácia+ÚP

Zriaďovaeľ transfer
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Ekonomicky oprávnené výdavky 
Výška ekonomicky oprávnených nákladov v EUR v zariadení pre seniorov a ZOS na jedného 

klienta mesačne a na jednu hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti je nasledovná: 

 2012 2013 2014 2015 

EON v ZpS a ZOS na 1 klienta a mesiac v EUR 745 747 739 761 

EON na 1 hodinu služby v domácnostiach v EUR 4,88 4,74 5,22 5,46 

 

Oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 

Oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu v rámci svojich kompetencií v roku 2015 
zabezpečovalo nasledovné: 

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 
V zmysle zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu spolupracuje s oddelením 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej 
Vsi najmä čo sa týka detí, ktoré sú umiestnené v Detských domovoch v Spišských Vlachoch, Gelnici, 
Biele Vody – Mlynky alebo Reedukačných ústavov.  

Najmenej raz za šesť mesiacov na podnet ÚPSVaR sa vykonávajú šetrenia v rodinách detí, ktoré 
sú umiestnené v detských domovoch ohľadom úpravy rodinných pomerov v prirodzenom prostredí.   
Na základe týchto šetrení sa vypracuje plán práce s rodinou dieťaťa, ktorého súčasťou je sledovanie 
sociálnej situácie rodičov dieťaťa a prípadný návrat do prirodzeného prostredia. 

Ďalšou náplňou sociálnoprávnej ochrany detí je podávanie správy zo šetrení maloletých 
a mladistvých pre súdy v 15 dňovej lehote pri zabezpečovaní účelu výchovných opatrení, opatrovníctva 
alebo vymáhania výživného. Za rok 2015 bolo vykonaných  84 šetrení v 45 rodinách. 

Taktiež náplňou sociálnoprávnej ochrany detí podľa § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. ods. 1) je 
príspevok na tvorbu úspor. Za rok 2015 je to mesačne 99,50 Eur čo je ročne pre jednu osobu 1 194,00 
Eur. Mesto Spišská Nová Ves v roku 2015 tvorilo úspory 11 deťom v detských domovoch v Gelnici 
a v Spišských Vlachoch v celkovej výške 11 044,50 Eur. 

Nájom mestských bytov 
Mesto k 31. 12. 2015 vlastnilo 418 nájomných bytov. Oddelenie sociálnych vecí, referát 

sociálnych služieb a bytov mestského úradu sa riadi VZN č. 6/2015 o podmienkach prenajímania 
mestských bytov, kde sú uvedené všetky podmienky tykajúce sa bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Spišská Nová Ves. 

Mesto Spišská Nová Ves realizuje svoju bytovú politiku aj v kategóriách bytov osobitného 
určenia v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov v súvisiacich 
s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov. 

Základnou formou je nájomný mestský byt pre mladé rodiny s maloletými deťmi a to aj 
neúplným, ako aj mladým manželským párom, ktorí si chcú založiť rodinu pri riešení problému bývania. 
Nájom bytu sa poskytuje na dobu určitú. Zmluva sa uzatvára spravidla na dva roky, s možnosťou 
predĺženia vždy o ďalšie dva roky. 

Ďalšou formou sú byty pre starších občanov a zdravotne postihnutých občanov. Žiadateľ je 
držiteľom preukazu ŤZP alebo dovsšil dôchodkový vek a je poberateľom starobného dôchodku. 

Byty v Dome opatrovateľskej služby (DOS) na Levočskej 16 sú bytmi osobitného určenia.           
Sú určené   na bývanie vymedzeného okruhu osôb. 

Sociálno-zdravotná komisia pri mestskom zastupiteľstve zaradí do evidencie žiadateľov 
o nájom bytu žiadateľa, ktorý splnil podmienky Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015 
o podmienkach prenajímania mestských nájomných bytov. Zároveň odborná komisia odporúča 
primátorovi uzavrieť nájomnú zmluvu k bytu s konkrétnym žiadateľom. 
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Prehľad žiadostí o nájom mestského bytu v roku 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Evidované žiadosti o nájom bytu pre rodiny 15 

Evidované žiadosti do DOS 13 

Evidované žiadosti do FAB 23 

Evidované žiadosti o výmenu bytu 1 

Evidované žiadosti o prechod nájmu 3 

Evidované žiadosti o spoločný nájom 1 

Pridelené byty J. Fabiniho 24  1 

Pridelené byty Lesná, Potočná 3 

Pridelené byty Medza 6 4 

Pridelené byty do DOS 9 

Pridelené do FAB 4 

Schválené vzájomné výmeny bytov 1 

Neschválené vzájomné výmeny bytov 0 

Schválený spoločný nájom 1 

Schválený prechod nájmu 3 

Schválený trvalý pobyt 6 

Neschválený trvalý pobyt 1 

Schválený prechodný pobyt 14 

Neschválený prechodný pobyt 3 

 

Jednorazové dávky v hmotnej núdzi 
Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi podľa zákona 417/2013 Z. z.. Jednorazové 

dávky boli poskytnuté 12 žiadateľom po splnení podmienok v celkovom objeme 3 323,52 Eur. Výška 
dávky je závislá od počtu členov domácnosti a vynaložených výdavkov. Priemerná výška jednej 
jednorazovej dávky bola 276,96 Eur. 

Pohreby bezdomovcov 
Mesto zabezpečuje pohreb pre obyvateľov bez domova podľa zákona č. 131/2010 Z. z.. 

Úhradou nákladov mesto zabezpečilo 2 dôstojné rozlúčky. Priemerné náklady na 1 pohreb boli 119,32 
Eur. Náklady súvisia aj s dobou úschovy na oddelení súdneho lekárstva. Celkové náklady v roku 2015 
boli 239,22 Eur. 

Vyplácanie dávok v hmotnej núdzi  
Prostredníctvom Inštitútu osobitného príjemcu, ktorým je Mesto Spišská Nová Ves od roku 

2013 sú viac ako 60 rodinám v hmotnej núdzi vyplácané dávky v hmotnej núdzi, rodičovské príspevky 
a prídavky na deti. Za rok 2015 sa dlh na nájomnom znížil v sume 21 184,28 Eur a na komunálny odpad 
6 527,97 Eur. Od roku 2013 – 2015 sa podarilo znížiť dlh na nájomnom v sume 53 330,68 Eur. 

Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu  
Mesto vydáva Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách. V roku 2015 bolo celkovo vydaných 179 Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu 
službu a to zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú službu, zariadenie opatrovateľskej služby a denný 
stacionár. 

Finančná podpora mesta 
Mesto Spišská Nová Ves v roku 2015 poskytlo jednorazový finančný príspevok 10 organizáciám 

tretieho sektora v celkovej sume 4 100 Eur (Jednota dôchodcov na Slovensku, Slovenský zväz 
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zdravotne postihnutých, Slovenský zväzu telesne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, 
Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, Materské centrum Dietka) a dvom cirkevným 
organizáciám – Spišskej katolíckej charite na prevádzku Agentúry domácej ošetrovateľskej služby 
a Krízovému stredisku Alžbetka spolu v sume 2 500 Eur.  

Mesto tiež poskytuje príspevky darcom krvi - pre držiteľov Jánskeho a Kňazovického plakety. 
V roku 2015 mesto ocenilo 54 darcom krvi vo výške spolu 955 eur. 
 Transfer na prevádzku opatrovateľskej služby Mesto Spišská Nová Ves poskytlo Spišskej 
katolíckej charite  vo výške 36 000 Eur a Betezde, n. o vo výške 17 000 Eur. 

Prejednávanie priestupkov maloletých a mladistvých 
 Mesto ako vecne a miestne príslušný orgán podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane            
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných 
izieb v roku 2015 prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu prejedalo 25 
priestupkov, z toho 8 u maloletých, kedy bola uložená pokuta vo výška 5 Eur a 17 u mladistvých 
obyvateľov, ktorým bolo uložené pokarhanie. 

DOS vrátnica  
Od novembra 2015 funguje vrátnica v bytovom dome DOS Levočská č. 16. Na vrátnici pracujú   

3 zamestnanci, je otvorená v čase od 15:00 do 5:00 každý deň. 

Okrem tejto činnosti Mesto prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu 
poskytuje nasledujúce sociálne služby občanom: 

Denné centrá – 3 kluby dôchodcov  
Mesto financuje činnosť 3 denných centier – klubov dôchodcov: 
1. Klub dôchodcov na Levočskej ulici č. 1 
2. Klub dôchodcov na Fabiniho ulici č. 7 
3. Klub dôchodcov v mestskej časti Novoveská Huta 

Počet členov klubov dôchodcov je cca 326. Poslaním Klubov dôchodcov - denných centier je 
poskytovať sociálnu službu počas dňa fyzickým osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo sú 
poberateľmi invalidného dôchodku. Mesto vydáva pre všetky tri kluby dôchodcov Klubový poriadok, 
ktorý je záväzný pre všetkých členov a návštevníkov klubu a za jeho dodržiavanie zodpovedá 
samospráva klubu.  

Terénna sociálna práca 
Projekt terénna sociálny práca s podporou Európskeho sociálneho fondu, ktorý financoval 

činnosť 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 asistentov terénnych sociálnych pracovníkov bol 
v októbri 2015 ukončený. 

Sociálne poradenstvo 
Mesto poskytuje základné sociálne poradenstvo v zmysle zákona o sociálnych službách. 

Dom humanity Nádej – nocľaháreň  
Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň je organizačnou súčasťou Mestského úrad v Spišskej 

Novej Vsi, ktoré ho spravuje prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí, zriaďovateľom je Mesto 
Spišská Nová Ves. Nocľaháreň sa nachádza na Tehelnej ulici v Spišskej Novej Vsi. V zariadení sa 
poskytujú služby denne v čase od 18.00 hodiny do 8.00 hodiny ráno. Je určená pre mužov od 18 do 60 
rokov. Kapacita zariadenia je 15 miest.  
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Tab. 13 Počet obsadených miest v jednotlivých mesiacoch v roku 2015 

Mesiac Počet obsadených miest 

Január 13 

Február 13 

Marec 14 

Apríl 15 

Máj 15 

Jún 15 

Júl 12 

August 12 

September 12 

Október 13 

November 13 

December 13 

 

V roku 2015 finančný príspevok od štátu tvoril 21 600 Eur. Za neobsadené miesta bolo 
vrátených 1820 Eur. Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2015 vrátane miezd a poistného 
za december 2015 uhradených v januári 2016 je 42 769,48 Eur. Z toho bežné výdavky boli 10 622 Eur. 
Príjmy v roku 2015 za ubytovanie predstavovali 4 470 Eur, viď graf. 

 

Životné prostredie 
Oddelenie komunálneho servisu (OKS) v roku 2015 zabezpečovalo aktivity v týchto oblastiach: 

A. Verejná zeleň 
B. Čistenie mesta 
C. Drobná architektúra (lavičky, fontány, detské ihriská, ...) 
D. Odpadové hospodárstvo 
E. Verejné osvetlenie, energetika 
F. Stredisko verejnoprospešných prác (VPP), aktivačné práce 
G. Správa cintorínov a verejných toaliet 

A. 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, rekreačnú 
a estetickú funkciu. 

42%

10%

48%

Financovanie nocľahárne v roku 2015

z rozpočtu mesta

príjmy za 
ubytovanie

finančný príspevok 
od štátu
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Úlohou OKS je koordinácia všetkých činností súvisiacich s problematikou zelene v intraviláne 
mesta. Tvorba, údržba a ochrana verejnej zelene bola zabezpečovaná v spolupráci s dodávateľmi 
záhradníckych prác v jednotlivých lokalitách (Mier, Tarča, Západ, centrálna mestská zóna (CMZ), 
Ferčekovce, Novoveská Huta). 

V priebehu roka 2015 bola činnosť na úseku verejnej zelene zameraná predovšetkým na dôslednú 
údržbu, revitalizáciu, výsadbu a celkovú starostlivosť o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves 
(realizácia orezov, výruby, výsadba letničiek, kríkov, vzrastlých stromov, náhradná výsadba). V parku 
SNP pri detskej poliklinike bol v roku 2015 zrealizovaný odborný orez stromolezeckou technikou. 

V rámci finančných možností bolo v roku 2015 celkovo vysadených 42 ks vzrastlých stromov, 610 
ks drevín a krov rôznej druhovej skladby a 14 880 ks letničiek. V rámci estetizácie verejnej zelene boli 
vysadené poschodové kvetináče v priestore Radnice a taktiež muškáty na balkóne budovy Mestského 
úradu. 

V roku 2015 bola zrealizovaná 3x kosba na sídliskách Mier, Tarča, Západ a CMZ vrátane Ferčekoviec 
a Novoveskej Huty. Predmetné kosenie predstavuje plochu takmer 2 300 000 m2. 

V programovom rozpočte na verejnú zeleň bolo z celkového rozpočtu 293 450 € vyčerpaných 
284 990,80 €, čo predstavuje 97,12%. 

B. Čistenie mesta 

Nemalá pozornosť sa venuje čistote verejných priestranstiev na všetkých sídliskách. Pracovníci 
strediska ručného čistenia spolu s pracovníkmi prijatými na aktivačné práce udržiavajú čistotu na 
verejných priestranstvách každý pracovný deň (čistenie krajníc ciest, rigolov, likvidácia divokých 
skládok, údržba čistoty pri kontajneroch, ...). Údržbu centrálnej mestskej zóny mesta Spišská Nová Ves, 
Ferčekovce a Novoveskú Hutu pravidelne zabezpečuje firma Brantner Nova, s.r.o.. 

Strojné čistenie mesta je realizované v týždennom intervale. Na základe požiadaviek a potreby 
(minimálne 1x ročne) je realizované čistenie dažďových vpustí. V pravidelných intervaloch je odvážaný 
hrubý domový odpad z veľkoobjemových kontajnerov. 

Kontinuálne prebieha dopĺňanie nových zberných nádob a výmena poškodených zberných nádob 
na ZKO, BIO odpad a smetných košov na psie exkrementy. 

V programovom rozpočte na čistenie verejných priestranstiev bolo z celkového rozpočtu 346 417 € 
vyčerpaných 339 006,69 €, čo predstavuje 97,86%. 

C. Drobná architektúra 

V priebehu roka 2015 všetky oddychové zóny detských zariadení a prvkov s nimi spojených prešli 
údržbou a celkovou rekonštrukciou z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia. Poškodené prvky               
na jednotlivých zariadeniach (detské ihriská, lavičky) boli podľa potreby opravené alebo vymenené. 
Poškodené sklolaminátové sklzy boli z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia detí vyradené 
a nahradené novými. 

V roku 2015 boli doplnené prvky v jednotlivých lokalitách na základe požiadaviek občanov 
a príslušných MsV. Jedná sa o doplnenie prvkov na ihrisku vo Ferčekovciach - detský mostík                   
na reťaziach, kohútik na pružine, Tr. 1. mája 2, 4 - domček so sklzom, závesné hojdačky a rekonštrukcia 
pieskoviska. Z rozpočtu OKS bolo v roku 2015 zakúpených 90 t piesku a do vopred upravených                
a určených pieskovísk bol postupne tento piesok navážaný. Na základe požiadaviek občanov (dôvodom 
boli hlavne neprispôsobivý občania mesta) pristúpilo OKS k úplnému odstráneniu detských prvkov         
v niektorých lokalitách. 
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Tab. 14 Počet hracích prvkov na detských ihriskách podľa mestských výborov 

Prvok DI 
MsV 
č. 1 

MsV 
č. 2 

MsV 
č. 3 

MsV 
č. 4 

MsV 
č. 5 

MsV 
č. 6 

MsV 
č. 7 

MsV 
č. 8 

MsV 
č. 9 

Spolu 

Pieskovisko 1 8 1 25 14 2 6 5 2 64 

Prevažovačka 0 9 2 36 9 8 2 10 2 78 

Šmýkačka 1 2 1 9 6 1 5 4 2 31 

Kolotoč 0 1 0 2 2 0 0 3 1 9 

Hojdačka 0 3 0 13 4 9 4 7 0 40 

Preliezka 1 17 1 34 12 6 7 9 1 88 

Vláčik 0 2 0 0 1 0 2 0 0 5 

Spolu 3 42 5 119 50 26 26 38 8 315 

 

V rámci položky detské ihriská bolo za rok 2015 čerpaných 12 977,99 €, čo predstavuje 99,1% 
z celkovej sumy 13 100 €. 

V meste bolo v roku 2015 funkčných 7 ks pitných fontán – 4 ks na Letnej ulici a 3 ks 
v zregenerovanom centrálnom parku. Od mesiaca máj do konca októbra boli v prevádzke dve fontány 
– pri Levočskej bráne a pri Evanjelickom kostole. 

OKS v rámci údržby v roku 2015 zabezpečilo údržbu a výmenu poškodených, respektíve 
polámaných lavičkových líšt, poškodených lavicových a operadlových nôh. Na základe požiadaviek 
obyvateľov a jednotlivých MsV boli lavičky v niektorých lokalitách mesta odstránené z pred bytových 
jednotiek z dôvodu neprispôsobivých občanov mesta (hluk, neporiadok). V jarných mesiacoch bol 
zrealizovaný náter lavičkových dosák vo vybraných lokalitách podľa potreby a požiadaviek. 

Na údržbu lavičiek boli z celkového rozpočtu 4 700 € čerpané finančné prostriedky vo výške          
4 644,82 €, čo predstavuje 98,8 %. 

D. Odpadové hospodárstvo 

V rámci odpadového hospodárstva bol realizovaný odvoz separovaných zložiek z komunálneho 
odpadu v pravidelných intervaloch. Od rodinných domov z farebne rozlíšených vriec (žlté – plasty, 
VKM, kovové obaly; zelené – sklo; modré – papier) v zmysle platného kalendára zvozu. V bytových 
domoch bol 1x týždenne realizovaný odvoz plastov, 2x mesačne odvoz papiera a skla. V obytných 
a rodinných domoch sa v rámci kampane „Výkup papiera na Vašej ulici“ realizuje zber papiera formou 
výmeny za hygienické potreby. Celoročne pre potreby občanov slúži Zberný dvor, kde môžu občania 
bezplatne odovzdať nebezpečné odpady, objemné odpady a drobné stavebné odpady. 

V Regionálnom centre zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu sa spracováva 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov. Jedná sa o „klasický“ zelený odpad, medzi ktorý patrí 
– tráva, kvety, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, 
hobliny, drevná štiepka a podobne. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. V roku 2015 
bolo vyseparovaných celkovo 1 882,60 ton biologicky rozložiteľného odpadu. 

Pri zbere zmesového komunálneho odpadu (ZKO) sú využívané nádoby BOBR 1 100 l                 
od obytných domov (509 ks) a prevádzkových jednotiek (343 ks); nádoby GMT 120 l od rodinných 
domov  (2 235 ks), obytných domov (32 ks) a prevádzkových jednotiek (644 ks); nádoby GMT 240 l      
od rodinných domov (20 ks), obytných domov (5 ks) a prevádzkových jednotiek (92 ks). 

V roku 2015 bolo vyseparovaných celkovo 3 194,44 t odpadu. Zneškodnených na skládke 
Kudelník II. bolo spolu 10 165,64 t odpadu, z toho 9 201,56 t tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový 
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odpad, odpad z čistenia ulíc) a 964,08 t drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor 
a odpad zneškodnený v rámci odstraňovania divokých skládok. 

V mesiacoch október a november sa zrealizovalo odstránenie nelegálne uloženého odpadu 
v lokalite Vilčurňa v rámci dotácie z Environmentálneho fondu. Celkovo sa zlikvidovalo 678,06 t odpadu 
v celkovej výške nákladov 22 584,43 €, pričom spoluúčasť mesta bola vo výške 5 %, čo predstavovalo 1 
129,22 €. 

E. Verejné osvetlenie a energetika 

V rámci znižovania nákladov na elektrickú energiu dochádzalo k výmene starých, energeticky 
nevýhodných svietidiel, za moderné sodíkové lampy typu Malaga a koncom roka 2015 v rámci 
modernizácie verejného osvetlenia za LED svietidlá, čo v konečnom dôsledku prináša úsporu elektrickej 
energie v rámci verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves. V rámci znižovania nákladov na 
elektrickú energiu boli v priebehu roka 2015 aktívne stanovené časové intervaly zapínania a vypínania 
VO pomocou astronomických hodín v jednotlivých uzloch VO v meste. 

Oddelením komunálneho servisu bola zrealizovaná pravidelná údržba existujúcich svetelných 
bodov. Oddelenie na základe ohlásených porúch na VO promptne realizovalo a zabezpečovalo opravu 
porúch v rámci celého mesta Spišská Nová Ves. 

F. Stredisko verejnoprospešných prác 

V jarných, letných a jesenných mesiacoch prevažná časť práce spočívala v hrabaní a odvážaní 
pokosených trávnatých plôch. Ďalej čistenie a odpratávanie hrubého komunálneho odpadu od 
zberných kontajnerov a čistení skládok. Pracovníkmi prijatými na aktivačnú činnosť v roku 2015 mesto 
Spišská Nová Ves ušetrilo nemalé finančné prostriedky na vyššie uvedených prácach. 

Oddelenie komunálneho servisu prijalo z úradu práce na výkon menších obecných služieb               
na základe § 12 - 83 pracovníkov, na základe § 52 prijatých - 79 pracovníkov. K týmto pracovníkom boli 
prijatí 8 koordinátori prác. 

Pracovníci prijatí na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby vykonávali činnosti za účelom 
udržania (získania) pracovných návykov. Prevažná časť pracovnej náplne spočívala hlavne v ručnom 
čistení jednotlivých sídlisk, úprave verejných priestranstiev a zelene, koseniu nepasportizovaných 
plôch, orezom a výrezom náletových drevín a suchých krov, úprave - prečisťovaniu piesku 
v pasportizovaných pieskoviskách, odstraňovaniu čiernych skládok, čisteniu potokov, rigolov 
a dažďových vpustí. V zimnom období sa venovali prevažne čisteniu chodníkov a šikmých plôch 
v jednotlivých lokalitách mesta podľa plánu zimnej údržby na rok 2015. 

Využitím pracovníkov na aktivačnú činnosť sa ušetrili nemalé finančné prostriedky z rozpočtu 
mesta. 

G. Správa cintorínov a verejných toaliet 

K 31.12.2015 bolo 70 voľných hrobových miest na Novom cintoríne. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 
rozšírenie plochy pohrebiska v novovytvorenej časti smerom na východ od Nového cintorína. V letných 
mesiacoch bolo vybudované nové kolumbárium v hodnote 24 297,48 € s celkovým počtom 144 
urnových miest. Na území starého cintorína sa z dôvodu zlého zdravotného stavu zrealizoval výrub 
stromov. 

V mesiacoch august a september bola v súlade s plánom a pridelenými finančnými prostriedkami 
zrealizovaná oprava a estetizácia vojnových hrobov. 

Oddelenie komunálneho servisu taktiež spravuje 2 prevádzky mestských toaliet – Letná č. 49 
a Radničné námestie – miestne trhovisko. Priemerné týždenné otváracie hodiny sú v počte 102 hodín. 

V programovom rozpočte na mestské pohrebiská bolo z celkového rozpočtu 60 995 € vyčerpaných 
54 616,86 €, čo predstavuje 89,54 %. 
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Atraktivita územia 

Technická infraštruktúra mesta 

V roku 2015 mesto v oblasti dopravnej infraštruktúry realizovalo aktivity v nasledujúcich oblastiach: 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Levočská ul., Ul. J. Fabiniho, Radlinského ul., Trieda 1. mája, 
Ul. Zd. Nejedlého 

- predmetom bola rekonštrukcia miestnych komunikácii: 
o  Levočská ul. v  dĺžke 242 m, 
o  Ul. J. Fabiniho v j dĺžke 660 m, 
o  Radlinského ul. v  dĺžke 271 m, 
o  Trieda 1. mája v  dĺžke 553 m, 
o  Ul. Zd. Nejedlého v  dĺžke 164 m, 

- celková investícia 283 653 Eur. 

          

Obr. 2 Levočská ul.                                                                         Obr. 3 Ul. J. Fabiniho 

 

              

   Obr. 4 Radlinského ul.                                                           Obr. 5 Trieda 1. mája 
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Obr. 6 Ul. Zd. Nejedlého 

        Rekonštrukcia a odvodnenie chodníka na Ul. Obrancov mieru č. 2 – 10 (párne) 
- predmetom bola rekonštrukcia a odvodnenie chodníka na Ul. Obrancov mieru, plocha         

316,7 m2, 
- celková investícia 19 501 Eur. 

      

Obr. 7 Chodník na Ul. Obrancov mieru 

Rekonštrukcia a odvodenie chodníka na Ul. J. Fándlyho č. 2 – 26 (párne) 
- predmetom bola rekonštrukcia a odvodnenie chodníka na Ul. J. Fándlyho,  
- celková investícia 35 581 Eur. 

      

Obr. 8 Chodník na Ul. J. Fándlyho 
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Rekonštrukcia chodníka pri kamennom moste v Novoveskej Hute 
- predmetom bola rekonštrukcia chodníka pri kamennom moste v Novoveskej Hute o dĺžke 

83,35 m v celkovej investícii 26 620 Eur. 

     

Obr. 9 Chodník v Novoveskej Hute 

Parkovisko na Sídlisku Západ 1, Strojnícka ul. 
- predmetom bola výstavba parkovacích plôch na Sídlisku Západ 1, konkrétne Strojníckej ul. 
- vytvorilo sa 38 parkovacích miest,  
- celková investícia 75 050 Eur. 

     

Obr. 10 Parkovisko na Sídlisku Západ 1 - Strojnícka ul. 

Zateplenie budovy MŠ Rybničná  
- predmetom bolo zateplenie materskej škôlky na Rybničnej ul. v Novoveskej Hute, 
- celková investícia 48 526 Eur. 

         

Obr. 11 MŠ Rybničná 
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Výstavba multifunkčného ihriska na ZŠ Ing. O. Kožuchova 
- predmetom bola výstavby multifunkčného ihriska na ZŠ Ing. O. Kožuchova, 
- celková investícia 71 580 Eur. 

     

Obr. 12 Multifunkčné ihrisko ZŠ Ing. O. Kožuchova 

Výstavba urnovej steny na starom cintoríne 
- predmetom bola výstava urnovej steny v celkovej výške 29 687 Eur. 

     

Obr. 13 Urnová steny na starom cintoríne 

Oplotenie starého cintorína 
- predmetom bola rekonštrukcia poškodenej časti oplotenia starého cintorína, 
- celková investícia 26 264 Eur. 

     

Obr. 14 Rekonštrukcia oplotenia starého cintorína 

Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky objektu Reduty 
- rekonštrukcia kanalizačnej prípojky vo výške 9 830 Eur. 
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Obr. 15 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky Reduty 

Asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov  
- predmetom bola realizácia nasvietenia štyroch priechodov pre chodcov, 
- celková investícia 18 860 Eur. 

          

Obr. 16 Nasvietenie priechodu pre chodcov na Sídlisku Západ 1, Duklianska ul. 

Autobusové prístrešky zastávky MHD 
- predmetom bola realizácia autobusových prístreškov MHD – MPC Cessi, Merkury Market, 
- celková investícia 9 552 Eur. 

         

Obr. 17 Autobusové prístrešky zastávky MHD 
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6. Mestské organizácie 

Mestské kultúrne centrum 

Mestské kultúrne centrum (MKC) je príspevková organizácia mesta, ktorej 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 špecifická tým, že vo svojich objektoch aktívne vytvára priestor               
pre kultúrne aktivity v záujmovej umeleckej činnosti občanov, ako aj cieľavedome a dramaturgicky 
zabezpečuje kultúrnu ponuku hodnotných programov rôznych žánrov. 

Záujmová umelecká činnosť 

- Folklórny súbor Čačina 
- Detský folklórny súbor Ihrik 
- Divadelný súbor Hviezdoslav 

Záujmovú umeleckú činnosť charakterizujeme ako dobrovoľnú neprofesionálnu tvorivú činnosť 
mládeže a dospelých, rozvíjanú v oblasti určitého umeleckého odboru. Predstavuje umelecké aktivity, 
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 života. 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. 

Folklórny súbor Čačina 
Folklórny súbor ČAČINA pri Mestskom kultúrnom centre Spišská Nová Ves pracuje od r. 1991, 

avšak má viac ako 40 ročnú tradíciu. V tomto kolektíve pracuje vo svojom voľnom čase 40 mladých 
ľudí. Tvoria tanečnú, spevácku a hudobnú zložku súboru. Sú to väčšinou študenti stredných a vysokých 
škôl, ale aj zamestnaní mladí ľudia. Nácviky v priestoroch Domu kultúry Mier sú vo večerných 
hodinách, dvakrát týždenne. 

Repertoár tvoria predovšetkým tance a spevy zo Spiša. Program dotvárajú temperamentné 
tanečné choreografie a prekrásne piesne zo susedných regiónov, zo Šariša , Zemplína, rusínske piesne 
a tance a pre oživenie programu tanec a piesne Rómov. 

Tak ako po uplynulé roky, rovnako aj v roku 2015, Čačina reprezentovala naše mesto                   
a Slovensko v zahraničí. Tentoraz to bolo na medzinárodnom festivale v Taliansku v meste Pagnacco. 

FS Čačina účinkovala v rámci plesovej sezóny, ďalej v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi      
pre zahraničných turistov. Zúčastnili sa na podujatí Spišský mládežnícky folklórny festival v Madaras 
parku v Spišskej Novej Vsi. Ich umenie si pozreli aj v kongresovom centre v Starej Lesnej, domáci             
i zahraniční turisti na Zamagurských folklórnych slávnostiach. Už tradične sa súbor zúčastňuje                  
v programe Spišského trhu v našom meste, osláv v obciach Smižany, Iliašovce, Jamník, v mestách 
Krompachy a Spišská Belá. 

V roku 2015 sme pre verejnosť organizovali podujatie Vianoce s folklórom za účasti súborov 
ako FS Čačina pri MKC, FS Krompašan, FS Čačinare, FS Krompašan, FS Levočan, DFS, Jadlovček 
Margecany, Detská ľudová hudba Spišanček pri ZUŠ SNV a ďalších folkloristov. Účelom bolo pripraviť 
hodnotný program, zakomponovať významné súbory regiónu a pokračovať v začatej tradícii 
prezentácie folklóru Spiša. 

Vďaka podpore mesta FS Čačina má pri Mestskom kultúrnom centre v Spišskej Novej Vsi 
vytvorené podmienky pre neustále rozvíjanie činnosti a zachovávanie tradícií našich predkov. 
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Detský folklórny súbor Ihrik 
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves podporuje rozvoj detského folklórneho súboru 

Ihrik, ktorý vychováva deti v oblasti ľudového umenia, zároveň je to príprava budúcich tanečníkov       
do dospelého FS Čačina. Navštevujú ho deti vo veku od 5 do 13 rokov v počte 60 detí. O činnosť              
v detskom súbore je veľký záujem. Malí budúci folkloristi pracujú v dvoch skupinách s tanečnými 
pedagógmi z FS Čačina, umeleckým a pedagogickým vedúcim. Pripravujú tance a piesne, s ktorými 
účinkujú v programoch účinkujú v programoch MKC. Po rozšírení repertoáru a zvýšení umeleckej 
úrovne, plánujeme vystúpenia aj v regióne Spiša. 

Divadelný súbor Hviezdoslav 
Ochotnícky divadelný súbor Hviezdoslav v sezóne 2014 pripravoval režijné a scenáristicky hru 

Ivana Stodolu: Náš pán minister, ktorú premiéroval 24. januára 2015 v Spišskom divadle a reprízoval 
v OKC Smižany a v KD v Spišských Vlachoch. V dňoch 23.- 24. apríla 2015 sa súbor zúčastnil 48. ročníka 
celoslovenskej prehliadky divadelných súborov Palárikova Raková v Čadci , kde získal 3.miesto a cenu 
diváka za divácky najúspešnejšie predstavenie. Členovia súboru pripravili pásmo Spišské klapancie, 
ktoré uviedli v rámci Dní humoru na Spiši v júli 2015v Spišskej Novej Vsi a reprízovali v Spišskom 
Podhradí na Spišskom salaši v auguste 2015 (réžia P. Konig, celkom 10 účinkujúcich). 

V rámci osláv 200.výročia nar. Ľ. Štúra účinkoval súbor na námestí v Levoči s pásmom DUNAJU 
SLOVENSKÝ, UŽ ŤA ZANECHÁME,v réžii P. Koniga, o odchode bratislavských štúrovcov do Levoče             
v marci 1844 . 

Z ďalších aktivít spomenieme aktívnu účasť členov DS na 6.ročníku stretávania sa so slovenskou 
poéziou organizovanú s miestnym odborom Matice slovenskej a Spišskou knižnicou. Vybraní členovia 
hosťovali v inscenáciách profesionálneho Spišského divadla. Od decembra 2015 pripravuje novú 
inscenáciu Georga Bernarda Shawa: Živnosť pani Warrenovej ako premiéru v r.2016. 

Ponuka kultúrnych programov 2015 
V tejto oblasti našej činnosti sa riadime prioritou kvality a výchovou vkusu a kultúrnej úrovne 

nášho diváka. O vysokej úrovni a kvalite ponuky svedčí tento stručný výpis podujatí realizovaných 
v minulom roku: 

- Novoročný koncert miešaný spevácky zbor CANTUS VILLA  NOVA  a hostia Michaela Kukurová 
– soprán, Marta Ďumbalová – soprán, Aleš Solárik – klavír, Ján Bogdan – violončelo, 

- Divadelný súbor  HVIEZDOSLAV – premiéra divadelnej hry Ivan Stodola: Náš pán minister, 
- KANDRÁČOVCI a hostia – 10 rokov s Vami, 
- ŠIALENÉ NOŽNIČKY - detektívna komédia (Peter Kočiš, Karin Olasová, Marek Majeský, Dušan 

Szabo, Jana Valocká, Juraj Hrčka), 
- LENKA FILIPOVÁ - CONTERTINO 2015 koncert, hostia Lenny a Jindtich Konít, 
- SALOME - tanečné divadlo ATak z Bratislavy, 
- XIX. PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM – koncertná sieň Reduty, 
- SPIŠSKÝ MLÁDEŽNÍCKY FOLKLÓRNY FESTIVAL – Madaras park, 
- MINIPÁRTY – Karel Šíp, Josef Náhlovský (ČR), 
- ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE, Ayako Yonetani – husle (Japonsko), dirigent Leoš Svárovský 

(ČR), 
- RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO : SLÁVA – premiéra divadelnej hry S. Štepku, 
- SPIŠ ROCK FEST - Amfiteáter Madaras park, 
- CUORE BAROCCO – koncert diel interpretovaných na historických nástrojoch alebo ich 

replikách so zreteľom na dobovú interpretáciu, 
- 45. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola venovaný 330.výročiu narodenia Johanna 

Sebastiana Bacha, 
- MUSICA NOBILIS  2015 – XX. ročník medzinárodného hudobného festivalu 12.10. - Dalibor 

Karvay – husle, Igor Fábera – hoboj , Daniel Buranovský – klavír, Štefan Bučko – recitácia, 
18.10. - Simona  Houda Šaturová – soprán , Marián Lapšanský – klavír, 
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- 15 rokov THE COLT – koncert country skupiny, 
- PETER LIPA BAND - v spolupráci s agentúrou KAMI SNV, 
- NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT - (Nejem, nežijem, nemilujem) – Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Anikó 

Vargová, Darina Abrahamová, Viktor Horján, 
- SMEJKO A TANCULIENKA – Divadlo Maska Zvolen, 
- sk. HEX –  Všetko najlepšie Acoustic Tour 2015 – koncert, 
- KANDRÁČOVCI a hostia , spoluúčinkoval  detský spevácky zbor PRO MUSICA – MAGNÓLIA - 

Vianočný koncert, 
- VIANOCE S FOLKLÓROM – FS Čačina pri MKC , FS Krompašan, FS  Čačinare, FS Levočan, DFS 

Jadlovček Margecany, Detská ľudová hudba Spišanček pri ZUŠ SNV, 
- KOLLÁROVCI – koncert v rámci Mesiaca úcty k starším (organizované podujatie), 
- ČARO VIANOC – predvianočné stretnutie rodín, 
- STRETNUTIE S MIKULÁŠOM -pódium pred Radnicou, 
- ŠKRIATKOVIA LOLO A PIŠKÓT – NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ SHOW –divadelné predstavenie pre 

deti, 
- THE BACKWARDS – THE BEATLES SHOW 2015, hosť Dave Goodman – skladateľ, gitara, spev 

(Kanada), 
- ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA. 

Okrem toho MKC pripravilo a zrealizovalo ďalšie podujatia a akcie, z ktorých uvedieme napr. 
PROMENÁDNE PODUJATIA pred Redutou ( júl – august ): 

Júl: 
- Divadlo Portál Prešov: PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, rozprávka, 
- ART SCHOOL BAND, koncert hudobnej skupiny zo Smižian, 
- Divadlo na hojdačke Žilina, rozprávka JANKO POLIENKO, 
- POPRADČANKA, koncert dychovej hudby z Popradu, 
- Divadlo na hojdačke Žilina, rozprávka KRÁSKA A ZVIERA. 

Sídl. Mier: (pred kinom Mier ) 
- Divadlo NA PREDMESTÍ Spišská Nová Ves – STARÁ DIEVKA A ČERT. 

Sídl. Tarča: (detské ihrisko medzi Gaštanovou a Topoľovou ul.) 
 

August: 
- Divadlo TUŠ Poprad, PUF A MUF, 
- LIPA, ROZMARÍN, SENIOR – spevácke skupiny zo Spišskej Novej Vsi, 
- Divadlo NA PREDMESTÍ Spišská Nová Ves – STARÁ DIEVKA A ČERT, 
- ŽELEZNIČIAR – koncert dychovej hudby zo Spišskej Novej Vsi, 
- Divadlo Cililing Prešov – GUĽKO BOMBUĽKO, 
- Ľudová hudba ROMANA BARABASA Spišská Nová Ves – koncert, 
- Bábkové divadlo BABADLO Prešov – PALCULIENKA, 
- SPIŠSKÝ VÝBER – koncert rockovej skupiny zo Spišskej Novej Vsi, 
- Bábkové divadlo spod Spišského hradu – O KAČIČKE, 
- 3 NÁSŤ CIEST – koncert country skupiny zo Spišskej Novej Vsi. 

Sídlisko Západ (pred MŠ): 
- Divadlo na hojdačke Žilina, rozprávka KRÁSKA A ZVIERA. 

Novoveská Huta: (priestor pred Pohostinstvom Poľovník) 
- Bábkové divadlo spod Spišského hradu – O KAČIČKE. 
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LETNÉ KINO PRED REDUTOU (každú sobotu júl, august), kde sme uviedli filmy: 
- 10 PRAVIDIEL JAK ZBALIT HOLKU, 
- HODINOVÝ MANŽEL, 
- KÚZLO MESAČNÉHO SVITU, 
- STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL Z OKNA A ZMIZOL, 
- NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE, 
- LADÍME. 

Filmový festival LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF – 13.ročník ( od 5.8. - 9.8.2015) 
- DÍRA U HANUŠOVIC, 
- ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE, 
- TRABANTOM AŽ NA KONIEC SVETA, 
- 38, 
- TRAJA BRATIA. 

Uvedené projekty sa stretli s veľmi priaznivým ohlasom u verejnosti. Priemerná návštevnosť   
na týchto filmových produkciách sa pohybovala od 300 do 800 divákov. 

Je to len stručný výpočet a prehľad hlavných podujatí MKC, okrem toho sa uskutočnilo 
množstvo akcií v spolupráci s CVČ Adam, Spišským osvetovým strediskom, Galériou umelcov Spiša 
a Múzeom Spiša, štátnymi a  neštátnymi organizáciami a združeniami. 

Iné podujatia festivalového charakteru: 
- Graffiti Spiš 2015 – 8.ročník. Svoje umenie predviedli writeri Krea ,Slamka, Grint a Fuser. Tento 

krát skrášľovali múr bývalých vojenských kasární pri Hornáde, 
- DNI HUMORU NA SPIŠI v dňoch 3.- 4.júla 2015 v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom 

a Mestom Spišská Nová Ves. 

MKC participuje taktiež poskytnutím technického vybavenia, priestorov, organizačným 
zabezpečením a službami na podujatiach celomestského charakteru ako napr.: 

- Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo v prednese poézie a prózy študentov stredných škôl, Ples 
detí mesta CVČ Adam, vyhlásenie Športovec roka, koncert Chorus Iglovia, Slávik Slovenska – 
okresná súťaž, Večerný beh mestom, Cyklistické preteky, koncerty ZUŠ, Predveľkonočné 
stretnutie rodín, Čaro Vianoc - predvianočné stretnutie rodín v spolupráci so Spišským 
osvetovým strediskom a pod. 

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 umelecky 
hodnotné európske filmy a ostatnú produkciu z celého sveta. Filmový klub sa svojou dramaturgickou 
kvalitou a návštevnosťou zaraďuje medzi popredné kluby na Slovensku. Návštevnosť kina Mier             
od zavedenia 3D technológie splnila svoje očakávania. Kultúrny dom Mier je využívaný okrem bežnej 
činnosti MKC aj základnými školami, MŠ, strednými školami, charitatívnymi organizáciami, cirkvou         
a rôznymi združeniami. 

Tab. 15 Počet predstavení a divákov v kultúrnom dome Mier 

Rok 2015 

Celkový počet predstavení 478 

Počet divákov 19 905 

V tomto kultúrnom zariadení sme okrem štandardnej činnosti realizovali ďalšie filmové 
projekty, napríklad:  
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Tab. 16 Filmové projekty 

Filmový projekt Návštevnosť 

Deň študentstva 21 

Festival Horských filmov 405 

Festival Brazílskych filmov 146 

Streda – Deň EÚ filmov 460 

Oscarové dni 78 

Európske kino v lete za 1 € 72 

Ekotopfilm 923 

Dni francúzskeho filmy 98 

Prázdninové predstavenia v kine Mier 1 038 

Rozprávky pre školské kluby 1 262 

Deň detí 569 

Školské predstavenia 12 054 

 

V roku 2015 MKC dosiahlo celkové náklady vo výške 572 360,- Eur a celkové príjmy vo výške   
582 961,- Eur. Hospodársky výsledok z činnosti a prevádzky MKC je zisk vo výške 10 560,- Eur. 

Rok 2015 bol pre MKC náročný, ale určite aj úspešný. Aj napriek pretrvávajúcim ekonomickým 
problémom sme dosiahli značnú účasť a záujem občanov mesta či už o kultúrne programy, návštevu 
kina, predstavení DS Hviezdoslav, ale i záujem o záujmovú umeleckú činnosť v súbore Čačina a Ihrik. 

Zoologická záhrada 

Zoologická Záhrada je príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves. Založená bola 12. 5. 
1989. Rozkladá sa na ploche 8,5 ha. K 31. 12. 2015 pracovalo v ZOO 12 stálych zamestnancov, z toho 
7,5 ošetrovateľov a 4,5 THP pracovníkov (vrátane pokladníčky v ZOO shop-e). Pokladníčka v hlavnej 
pokladni ZOO je prijatá na zmluvu na dobu určitú v sezóne. Externe pracuje veterinárny lekár 
a pracovník BOZP.  

V roku 2015 sme dostali dotáciu od zriaďovateľa na činnosť a prevádzku Zoologickej záhrady vo 
výške 126 500,- €. Okrem týchto finančných prostriedkov sme disponovali finančnými prostriedkami 
z vlastnej činnosti. Naše skutočné náklady  určené na prevádzku boli v celkovej výške 291 082,55 € 
financované z prostriedkov zriaďovateľa a z výnosov z predaja služieb a z predaja výrobkov. Nižšie 
náklady oproti plánu sme vynaložili na spotrebu materiálu, ostatné služby a mzdy a odvody. Vyššie 
náklady oproti plánu sme mali na týchto účtoch: spotreba energie, opravy a údržba budov, ostatné 
náklady na prevádzku. Plánované náklady na spotrebu elektrickej energie sme prekročili z dôvodu 
prevádzkovania nového chovného zariadenia pre plameniaky ružové, ktorým vnútorné chovné 
zariadenie vykurujeme. Plánované náklady na opravy a údržbu budov sme prekročili, nakoľko sme 
opravili chodník, ktorý bol v zlom stave. V roku 2011 sme dali vyhotoviť projekt na výstavbu nového 
chovného projektu pre medvede hnedé, avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na jeho 
realizáciu sa práce súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku zrušili a trvalo zastavili. 
Sumu 1 200,00 € sme zaúčtovali na účet Ostatné náklady na prevádzku.   

Plánovanú hodnotu výnosov v čiastke 296 781 € sme prekročili o 5 407,09 €, čiže sme dosiahli  
čiastku 302 188,09 €. Tieto finančné prostriedky sme použili na opravy chovných zariadení,                    
na zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí a na zaobstaranie ostatného materiálu 
potrebného na prevádzku ZOO. Porovnaním nákladov a výnosov sme dosiahli zisk po zdanení 
11 105,54 €.  
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Porovnanie prevádzkových nákladov, prevádzkových dotácií a vlastných príjmov od roku 2010 
uvádzame v grafe: 

 

V nasledujúcich grafoch uvádzame čerpanie prevádzkových nákladov a zdroje prevádzkových 
výnosov v roku 2015: 

 

 

V roku 2015 bolo realizovaných 9 kultúrnych podujatí  

- (Deň Zeme (9. a 18. 4.),  
- Spolu za zdravý a krásny úsmev (1. 5.),   
- Deň detí (31. 5.), Naše Mesto (12. 6.),  
- Roadshow Tesco (17. 6.),  
- Cesta rozprávkovým lesom (4. 7.),  
- Brumíková cestička (18. a 19. 7.),  
- Letná slávnosť zamestnancov spoločnosti Embraco Slovakia s. r. o v ZOO (27. 7.),  
- Strašidelná noc (18. 10.).  
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Do vzdelávania bolo zapojených 1 664 detí materských a základných škôl. Vzdelávanie sme 
realizovali v multifunkčnej miestnosti pri pavilóne Aquaterra. Pre učiteľov biológie a prírodovedy          
zo základných škôl okresu Spišská Nová Ves a Prešov sme dňa 30. 9. urobili v rámci ich metodického 
dňa ukážku nášho vzdelávacieho programu na tému „V ZOO netradične – svet plazov“.  Na akciu prišlo 
celkom 27 učiteľov. 

Počas roka sme trikrát zrealizovali komentovanú sprievodcovskú činnosť po ZOO pre 157 detí. 
Dňa 8. 9. sme za zapojili do akcii Základnej školy Ing. Kožucha „Zelená škola“ svojou prezentáciou 
a kontaktným zvieratkom pre 110 detí. MUDr. Eleonóra Lukáčová prišla k nám s ponukou projektu 
„Zachráňme delfíny“. Projekt pozostával z troch prezentácií, ktoré na seba nadväzovali. Do projektu sa 
zapojilo 27 skupín s celkovým počtom 544 detí. Tento rok sme pripravili pre deti 2. 1. Zimný ZOO 
krúžok, ktorého sa zapojilo 9 detí, dňa 27. 2. sme pozvali deti na Jarný ZOO krúžok. Prišlo celkom 13 
detí. Letný ZOO krúžok pozostával zo štyroch stretnutí, pričom celkom prišlo 45 detí. 

V januári sme vyhlásili výtvarnú súťaž na tému „Vytvorme nový domov pre našich medveďov 
Dášku a Maťka“. Víťazné práce boli vytvorené formou koláže a modelu nového chovného zariadenia 
a deti dostali pekných plyšových medveďov. Novinkou tohto roku je aj hra „Človeče nehnevaj sa“, 
ktorú sme sa hrali s deťmi v rámci Letného ZOO krúžku. 

V apríli sme sa aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie v Starom Smokovci s prezentáciou 
na tému „Záchranné programy ZOO“. Na konferencii bolo cca 200 študentov stredných škôl a ďalších 
20 dospelých účastníkov konferencie zo Slovenska a Poľska. 

V areáli ZOO máme dva automaty na mince. Za celý rok sa predalo 2 496 mincí tigra, 1 879 
mincí medveďa, 801 mincí varana a 997 mincí žraloka. Spolu sa predalo 6 173 mincí, čo je o 1 063 mincí 
menej ako v roku 2014. 

Na tento prvok naplánovali rozpočet 76 293,- € a vyčerpali 76 293 €. Rozpočet bol plánovaný 
na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálej údržby detských ihrísk, areálu ZOO 
a chovných zariadení  v celkovej čiastke 44 314,- €.  

V roku 2015 sa do programu podpory Zoologickej záhrady zapojilo celkom 22 adoptívnych 
rodičov. Celkovo prispeli čiastkou 5 335 €. Od roku 2007 si ZOO prilepšila takto celkom čiastkou 
54 493,54 €.   

V roku 2015 sa narodilo 71 zvierat: kengura červenokrká (2), racka hortobágyská (1), surikata 
vlnkavá (2), pony shetlandský (1), holúbok diamantový (10), labuť veľká (1), kapybara močiarna (1), 
morka bronzová (1), páv korunkatý (2), hrdlička chichotavá (4), agapornis fischeri (4), papagájec 
vlnkovaný (9) a koraly rozmnožené v počte 33, čím sme plán prírastkov splnili. Nákupom kvalitnejších 
krmív a vitamínových výživových doplnkov, ako aj starostlivosťou o chovné zariadenia a zdravotný stav 
zvierat sústavne skvalitňujeme chov zvierat. 

Tab. 17 Stav zvierat od roku 2012 podľa druhov 

 

 

 

 

 

 

Druh zvieraťa 
Počet druhov/počet jedincov 

2012 2013 2014 2015 

Cicavce 41/122 44/126 42/115 44/126 

Vtáky 35/83 29/100 29/110 31/131 

Plazy 14/18 15/21 15/20 13/20 

Ryby 26/80 23/51 23/43 25/50 

Paryby 0 1/1 1/2 1/2 

Bezstavovce 3/4 12/16 12/52 13/62 

Spolu 119/307 124/315 122/342 127/391 
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 V rámci akcie Naše Mesto sme vysadili okrasné dreviny, popínavé rastliny a stromy a natreli 
sme plot v hospodárskom dvore. Na jar sme opravili detské ihrisko a spravila sa údržba chovných 
zariadení a oprava maštale. Na opravu maštale sme dostali do daru drevnú hmotu od Lesy mesta 
Spišská Nová Ves v hodnote 1 024,24 €. Ďalšie stavebné aktivity: terénne úpravy výbehu pre jaky 
domáce, kopytníkov, oprava terasy pavilónu Aquaterra, oprava hrádze, monumentu, zámkovej dlažby, 
oplotenia výbehu pre lemury kata. Pre návštevníkov sme osadili orientačné tabule a mapy ZOO v areáli 
ZOO. V marci 2015 sme priviezli do Zoologickej záhrady plameniaky ružové v počte 14 jedincov, ktoré 
sme dosiaľ v našej ZOO nemali a dokončili sme pre nich chovné zariadenie a výbeh s prírodným 
jazierkom. Z toho dôvodu sa zvýšila spotreba krmív. 

V mesiacoch september – december sme po verejnom obstarávaní zrealizovali rozšírenie 
výbehu pre medvede hnedé. Projekt rozšírenia bol schválený 5. zmenou rozpočtu dňa 16. 12. 2015. 
Pôvodné chovné zariadenie pre medvede hnedé bolo zastaralé a nevyhovujúce. Brloh medveďa je 
umiestnený v podzemnej časti zapustenej do svahu, ktorá slúži na celoročný pobyt zvierat. Brloh je 
rozdelený na dve samostatné jednotky o veľkosti 4 m2, čiže plocha vnútorného chovného zariadenia je 
spolu 8 m2  a priamo nadväzuje na výbehovú časť.  Pôvodný výbeh mal plochu 44 m2. Nový výbeh 
priamo nadväzuje na pôvodný. Zastavaná plocha nového výbehu je 252,20 m2. Celý projekt bol 
financovaný z vlastných zdrojov v sume 48 839,03 €.  

V roku 2015 navštívilo ZOO o 15 550 ľudí viac ako bolo plánované a o 4 474 ľudí viac ako 
v minulom roku. Vývoj návštevnosti od roku 2007 uvádzame v grafe: 

 

STEZ – správa telovýchovných zariadení 

Správa telovýchovných zariadení je príspevkovou organizáciou mesta, ktorá bola zriadená 
1.1.1996  uznesením č. 108/1995, za účelom plnenia základných verejných funkcií. Organizácia je 
právnickou osobou, hospodáriaca v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová 
Ves, uzneseniami MsZ, nariadeniami a inými opatreniami mesta, ako aj ďalšími všeobecne záväznými 
predpismi. 

Základným predmetom hlavnej činnosti je: 

a) správa objektov mesta Spišská Nová Ves a zabezpečenie služieb spojených s ich prevádzkou 
a to: 

- zimného štadióna - od januára 1996, 
- letného kúpaliska a krytej plavárne - od   januára 1996, 
- športovej haly - od januára 1996, 
- futbalového štadióna - od  decembra  1999, 
- kolkárne- od januára  2006, 
- atletického štadióna - od júla 2007, 
- tenisových kurtov - od  septembra 2014, 

b) organizovanie a zabezpečovanie športových podujatí v meste, 
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c) správa a prevádzkovanie parkoviska pri športovej hale a futbalovom štadióne. 

STEZ ako správca vyššie uvedených objektov poskytuje tieto objekty – športoviská pre 
tréningové procesy a súťažné zápasy jednotlivým športovým klubom, tieto priestory využíva aj na 
komerčné účely (prenájom športovísk a nebytových priestorov fyzickým a právnickým osobám). 

Predmetom podnikateľskej činnosti (hotely – Preveza a Šport, TIC) je: 

a) reklamná a propagačná činnosť 
b) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 
c) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 
d) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností 
e) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom 

živnosti 
f) pohostinská činnosť a výroby hotových jedál pre výdajne 

Od 1.2.2010 STEZ začala vykonávať podnikateľskú činnosť - prevádzku Hotela Preveza a Hotela 
Šport. Zabezpečujeme predajnú činnosť v TIC (Turistické informačné centrum) od januára 2013. 

Hospodárenie v roku 2015 bolo uzavreté kladným výsledkom hospodárenia vo výške 31 632,96 
EUR, z toho hlavná činnosť 31 511,23 EUR a podnikateľská činnosť 121,73 EUR. Menej ako 50 % 
nákladov je pokrytých vlastnými tržbami, čo je v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách § 21 ods.2. 

STEZ je príspevková organizácia, hospodáriaca na základe vyrovnaného finančného rozpočtu. 
Rozhodujúcu časť príjmov tvorí príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. Ostatné zdroje tvoria príjmy             
za výkon služieb v zmysle predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine. Výdavkovú časť rozpočtu 
predstavujú náklady spojené s výkonom činnosti v zmysle zriaďovacej listiny. 

Pre rok 2015 bol rozpočet schválený v odlišnej štruktúre ako v minulých rokoch z dôvodu 
zmeny financovania za využívanie športových zariadení pre športové kluby. Pôvodne schválený 
rozpočet vo výške 1 485 153 EUR na bežné výdavky, z toho príspevok od zriaďovateľa 774 067 EUR        
a vlastné príjmy 711 086 EUR, bol v priebehu roka 2015 upravovaný a to: 
1.zmena rozpočtu 19.2.2015 - schválené kapitálové príspevok vo výške 12 000 EUR na odkúpenie 
stavačov kolkov na stredisko Kolkáreň. 
4.zmena rozpočtu 30.9.2015 - navýšenie príspevku na úhradu bežných výdavkov vo výške 16 059 EUR 
na Futbalový štadión, na zabezpečenie splnenia požiadaviek pre štadióny II. ligy, o 6 000 EUR na nákup 
reklamných bannerov do Športovej haly, o 10 000 EUR na úhradu energií pre Tenisové kurty. 
Kapitálový príspevok vo výške 4 200 EUR bol schválený na odkúpenie vstavby bufetu na Zimnom 
štadióne. 
5. zmena rozpočtu  16.12.2015 - schválenie zvýšenia bežného príspevku na úhradu energií na Krytej 
plavárni vo výške 24 330 EUR. 

Celkový rozpočet po úpravách pre rok 2015 predstavoval v oblasti bežných príjmov výšku 1 541 
542 EUR, z toho od zriaďovateľa 830 456 EUR, vlastné príjmy 711 086 EUR a  kapitálové príjmy             
od zriaďovateľa boli schválené vo výške 16 200 EUR. Rozdiel medzi plánovanými a skutočne 
dosiahnutými príjmami bez zapojenie príjmov zo zostatku z minulých rokov do rozpočtu, dosiahol 
zápornú hodnotu 80 525 EUR. 

Plánované vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a športovísk (položka 212003)      
vo výške 171 539 EUR neboli splnené o 14 309 EUR. Najväčší rozdiel týchto príjmov je na stredisku 
Zimný štadión, kde oproti plánovaným príjmov 122 000 EUR sa dosiahli príjmy 92 183,61 EUR, t.j. 
o 29 816,39 EUR menej. V roku 2015 sa zmenil spôsob financovania za využívanie športových zariadení 
pre športové kluby. Kluby si na základe vlastných požiadaviek na počet hodín platili za ich využívanie 
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sami, čím sa obmedzil priestor na komerčné využitie. Od 1.10.2015 sa uviedol do prevádzky Zimný 
štadión v Levoči a firmy z jej okolia prestali využívať náš zimný štadión. Nedodržanie plánovaných 
príjmov spôsobila aj obmedzená prevádzka malej ľadovej plochy z dôvodu nepriaznivého počasia. 
Príjmy z prenájmu neboli splnené na stredisku Plaváreň, kúpalisko a športová hala o 4 629,27 EUR 
(plán 38 000 EUR, skutočnosť 33 370,73 EUR). V roku 2015 nebol záujem o prenájom bufetu na Krytej 
plavárni (6 mesiacov á 120 EUR), čím sa znížil plánovaný príjem asi o 720 EUR. V športovej hale nie je 
záujem o prenájom telocvične za úhradu, pretože telocvičňa je do 22.00 hod. využívaná športovými 
klubmi. Plánované príjmy neboli dosiahnuté ani na stredisku Atletický štadión o 727,09 EUR (plán 
3 500 EUR skutočnosť 2 772,91 EUR). Plánované príjmy z prenájmu vo výške 5 389 EUR boli prekročené 
o 8 090,28 EUR na stredisku Futbalový štadión a o 329,31 EUR na stredisku Kolkáreň. Pri tvorbe plánu 
príjmov za prenájom na týchto strediskách sa vychádzalo zo skutočnosti za rok 2014. Vyššie príjmy 
v tejto položke o 10 988 EUR (plán 1 800 EUR skutočnosť 12 788 EUR) boli aj na prevádzke Tenisové 
kurty. Príjmy od športových klubov zapojené do rozpočtu vo výške 257 347 EUR boli dosiahnuté           
vo výške 194 374 EUR Rozdiel predstavuje sumu 62 973 t.j. výšku DPH, ktorú nám športové kluby, 
ktoré sú platcami DPH uhradia po vrátení odpočtu (24 330 EUR) a zvyšnú sumu predstavuje DPH na 
výstupe z prenájmu, ktorá je účtovaná na položku 637 035 - Dane, vo výdajovej časti. 

V položke 223001- za predaj služieb, pôvodne plánované príjmy na Zimnom štadióne (VEKO) 
neboli splnené o 1 040 EUR. Počas zimných prázdnin sa verejné korčuľovanie nerealizovalo na malej 
ľadovej ploche z dôvodu nevyhovujúceho počasia. Naopak, prekročené príjmy oproti plánu (220 000,- 
EUR) sme dosiahli na stredisku Krytá plaváreň a letné kúpalisko o 28 503,75 EUR. V roku 2015 bolo 
horúce leto a návštevnosť letného kúpaliska v porovnaní s rokom 2014 bola vyššia o 19 584 
návštevníkov (rok 2014 - 20 470 ľudí, rok 2015 - 40 054 ľudí). Na tenisových kurtoch pôvodne 
plánované príjmy z poskytovaných služieb vo výške 51 700 EUR boli splnené len do výšky 1 547 EUR.   
Pri tvorbe rozpočtu sa tieto príjmy určili vo výške potrebnej na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu. 
Z dôvodu neplnenia týchto príjmov nám pri IV. zmene rozpočtu zriaďovateľ schválil príspevok vo výške 
10 000 EUR na úhradu energií. 

Príjmy z refundácii predstavujú refundáciu mzdových nákladov pracovníkov zamestnaných      
na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves vo výške 11 786 EUR 
a prevod zo sociálneho fondu 4 955,34 EUR. Zostatok prostriedkov z roku 2014 predstavoval sumu 58 
190 EUR. 

Prehľad plánovaných a skutočných príjmov a ich porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami     
sú uvedené v tabuľkách Príjmy bežné a Príjmy kapitálové. 

Tab. 18 Príjmy bežné v Eur 

Položka 
Podpoložka 

Druh príjmu 
Plnenie 

2013 
Plnenie 

2014 
Plán 
2015 

Plnenie 
2015 

212003 Z prenajatých budov, priestorov 237 399 174 955 171 539 157 230 

212003 Z prenájmu od športových klubov   257 347 194 374 

223001  Za predaj tovarov a služieb 227 804 224 864 282 200 262 200 

242 Z vkladov 3 2  11 

312007 Z rozpočtu mesta 1 009 314 1 031 414 830 456 830 456 

292 Z refundácií, dobropisov  4 873 19 185  16 746 

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok  1 879   

Celkom 1 479 393 1 479  393 1 541 542 1 461 017 

453 Prostriedky z predch. roka  23 752  58 190 

Celkom 1 479  393 1 479  393 1 541 542 1 519 207 
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Tab. 19 Príjmy kapitálové v Eur 

Položka 
Podpoložka 

Druh  príjmu 
Plnenie 

2013 
Plnenie 

2014 
Plán 
2015 

Plnenie 
2015 

322005 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce 29 960  0  16 200 16 200 

Celkom 29 960 0 16 200 16 200 

Hospodárenie v roku 2015  v rámci hlavnej činnosti ukončili so ziskom 31 511 EUR. Výsledok 
hospodárenia z podnikateľskej činnosti  pre rok 2015  predstavuje zisk vo výške 122 EUR. Náklady sú 
oproti roku 2014 vyššie o 3 396 EUR. V roku 2015 sa vytvorila opravná položka vo výške 6 488 EUR – 
nedobytná  pohľadávka - HC LEV Poprad.  Výnosy v porovnaní s rokom 2014 sú tiež vyššie o 2 918 EUR. 

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2015 predstavuje zisk  31 633 EUR, keď v hlavnej 
činnosti sme dosiahli zisk 31 511 EUR a v podnikateľskej činnosti zisk vo výške 122 EUR.  

Lesy Mesta Spišská Nová Ves 

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je obhospodarovanie lesného majetku Mesta Spišská 
Nová Ves, čo obsahuje výkony lesného hospodárstva od zakladania, pestovania, výchovy, obnovy 
a ochrany lesov, po výkon ťažby dreva v lesných porastoch vrátane približovania, manipulácie 
a dopravy dreva, dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov a veľkoobchodný 
a maloobchodný predaj drevnej hmoty, drevárskych výrobkov a výrobkov drobnej lesnej výroby. 
Spoločnosť zabezpečuje tiež odbornú správu lesov a výkon poľovného práva. 

Výsledky hospodárenia v roku 2015 

Celkové výnosy spoločnosti dosiahli 3 253 966,79 EUR a náklady 3 120 921,73 EUR. 
Hospodársky výsledok pred zdanením bol 133 045,06 EUR, po zdanení je 53 491,76 EUR.  

V roku 2015 spoločnosť vykonávala lesnícke činnosti v súlade so svojím predmetom podnikania 
a v zmysle platných legislatívnych noriem pre lesné hospodárstvo a poľovníctvo, najmä podľa 
predpisov lesného hospodárskeho plánu na roky 2006 – 2015. 

Tab. 20 Prehľad výsledkov hospodárenia za roky 2013 - 2015 

Rok 
Celkové výnosy 

(EUR) 
Celkové náklady 

(EUR) 
HV pred zdanením 

(EUR) 
HV po zdanení 

(EUR) 

2015 3 003 571,03 2 974 390,11 75 517,00 29 180,92 

2014 3 253 966,79 3 200 475,03 133 045,00 53 491,76 

2013 3 121 974,14 3 140 721,23 57 582,00 -18 747,09 

Hospodársky výsledok  

Tab. 21 Prehľad hospodárskych výsledkov za roky 2013 - 2015 

Rok 2015 2014 2013 

Hospodársky výsledok pred zdanením 75 517 133 045 57 582 

Položky zvyšujúce hospodársky výsledok 147 246 331 754 258 763 

Položky znižujúce hospodársky výsledok 47 673 52 692 66 658 

Položky odpočítateľné od základu dane  - - 

Základ dane z príjmov 175 090 412 107 249 686 

Daň (22%-2015, 2014, 23%-2013) 38 630 90 663 57 427 

Úľavy na dani  - - 

Daň z príjmov - splatná 40 557 93 623 57 427 

Daň z príjmov vyberaná zrážkou 1 927 2 959 638 
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Daň z príjmov odložená 5 778 -14 069 18 262 

Hospodársky výsledok z bež. činnosti po zdanení 29 181 53 491 -18 747 

Výsledok hosp. z mimoriadnej činnosti  0 0 

Hospodársky výsledok za účt. obdobie po zdanení 29 181 53 491 -18 747 

 

Štruktúra výnosov 

Tržby 
Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb boli v roku 2015 vo výške 2 776 932 EUR. 
Najpodstatnejšiu časť tržieb z výrobných činností tvoria tržby z predaja surového dreva. V roku 

2015 bolo predaných 47 541 m3 dreva, čo je v porovnaní s rokom 2014 pokles o 8,92% a v porovnaná 
s rokom 2013 nárast o 2,74%, pri priemernom speňažení 58,10 EUR/m3 bez DPH. Priemerné 
speňaženie oproti roku 2014 stúplo o 5,12% a oproti roku 2013 kleslo o 8,51%. 

Tržby z predaja vlastných výrobkov tvoria tržby za ihličnaté a listnaté sortimenty (2 776 934 
EUR). Tržby z poľovníctva tvoria tržby z postúpenia práva poľovníctva a poplatkového odstrelu (10 220 
EUR). Ubytovanie a stravovanie bolo poskytované strediskom Poľovnícka chata Štefana (13 895 EUR). 

Prehľad hlavných aktivít v roku 2015 

Hlavné výrobné činnosti v roku 2015 možno rozdeliť do piatich skupín: pestovná činnosť, 
ťažbová činnosť, iná lesná činnosť, ostatné činnosti a služby a piliarska výroba. 

V pestovnej činnosti bolo vykonané: 

- spolupôsobenie pri prirodzenej obnove 13,30 ha, 
- príprava plôch pre obnovu lesa 116,12 ha, 
- umelá obnova lesa 133,05 ha, 
- prihnojovanie sadeníc 7,00 ha, 
- ochranu mladých lesných porastov 882,05 ha, 
- prerezávky 129,83 ha, 
- ochrana lesa 67 586 €, 
- hygiena porastov 140,14 ha, 
- ostatné pestovné práce 7 602 €, 
- výsek krov 2,75 ha, 
- ošetrovanie MLP 0,00 ha 

Práce v pestovnej činnosti boli vykonávané hlavne dodávateľsky, ale aj vlastnými sezónnymi 
zamestnancami. Rozsah pestovnej činnosti vyplýva zo zákonných predpisov o zalesňovaní holín            
po ťažbe, zabezpečení mladých lesných porastov a výchove porastov. 

Ťažbová činnosť obsahovala komplexnú výrobu (ťažbu a sústreďovanie dreva, manipuláciu      
na odvoznom mieste), odvoz dreva na vlastné expedičné sklady a sklady odberateľov, manipuláciu      
na expedičných skladoch a expedíciu dreva vagónmi a nákladnými automobilmi. Celkovo bolo 
vyťažených 48 833 m3

 dreva (bez samovýroby). Ťažbová činnosť okrem manipulácie dreva                     
na expedičnom sklade bola vykonávaná dodávateľským spôsobom. Prakticky od začiatku činnosti 
spoločnosti v roku 1993 je výška a druh ťažby limitovaná spracovávaním smrekovej kalamity. V roku 
2015 spracovanie kalamity tvorilo 97,34 % z celkovej ťažby dreva. Spracovanie kalamity následne 
ovplyvňuje ťažbový fond, jeho kvalitu a nakoniec výšku tržieb za predávané drevo. 

V rámci inej lesnej činnosti spoločnosť zabezpečuje výkony: prevádzka lesných škôlok, zber 
semien, prevádzka a údržba lesných ciest, prevádzka a údržba zvážnic. 
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Ostatné činnosti a služby obsahujú: obhospodarovanie lúk a výrobu sena, poľovníctvo, 
prevádzku a údržbu budov a stavieb, prevádzku a údržbu manipulačných skladov, prevádzku 
skriňových vozidiel Avia a AVIA D90L +HR, prevádzku rýpadlo–nakladača JCB, prevádzku nákladného 
valníka Tatra, ostatné výrobné služby, mimoprodukčné funkcie lesov a prevádzku Poľovníckej chaty 
Štefana. 

Výkon 2015 2014 2013 

Príprava plôch pre obnovu ha  116,12 129,21 81,32 

Umelá obnova lesa ha  133,05 112,42 115,84 

Spolupôsobenie pri prir. obnove ha  13,30 24,90 40,50 

Ochrana mladých lesných porastov ha  882,05 720,15 846,97 

Prerezávky ha  129,83 215,84 248,83 

Ochrana lesa €  67 586 64 481 32 397 

Ostatné pestovné práce €  7 602 3922 8 855 

Ošetrovanie ha  0,00 10,87 8,85 

Prihnojovanie ha  7,00 54,50 28,93 

Tech. jed. – celkom  ha  1 281,35 1267,89 1 371,24 

Pestovná činnosť spolu €  537 998 590 417 467 180 

Iná lesná činnosť spolu €  88 952 81 690 78 735 

Ostatné činnosti €  162 816 195 256 166 038 

Komplexná výroba €  48 833 52 344 45 255 

Manipulácia na ES 36 482 39 348 39 072 

Odvoz dreva 36 946 39 820 36 874 

Expedícia dreva 45 382 52 201 44 738 

Ťažbová činnosť spolu €  868 457 916 275 857 049 

 

Udalosti osobitného významu  

Dňa 27.03.2014 spoločnosť podpísala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová 
Ves, Dohodu č.29/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných 
miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v rámci 
národného projektu "Podpora zamestnávania UoZ" pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť. 
Spoločnosť zamestnávala po dobu najmenej 6 mesiacov 15 uchádzačov. Celkový výška poskytnutého 
finančného príspevku bola v roku 2015 vo výške 37 670,89 EUR. 

V septembri 2015 Spoločnosť podala v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na projekt "Zlepšenie zdravotného stavu lesov", na podopatrenie 
8.3.- podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami 
a katastrofickými udalosťami v celkovej výške 99 197,23 EUR. V decembri 2015 bolo obdsžané 
potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskou platobnou 
agentúrou, Trenčín. 

V októbri 2015 Spoločnosť podala v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na projekt "Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné 
opatrenia v lesoch", na podopatrenie 8.4. - podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi 
a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami v celkovej výške 914 851,11 EUR. V decembri 
2015 bolo obdsžané potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Nitra. 

V októbri 2015 Spoločnosť podala v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na projekt "Protipožiarna lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia 
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a Protipožiarna lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia", na podopatrenie 8.3. - podpora na prevenciu 
škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami 
v celkovej výške 430 193,02 EUR. V decembri 2015 bolo obdsžané potvrdenie o registrácii žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Nitra. 

Predpoklad vývoja hospodárenia v nasledujúcom roku  

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti ostáva lesnícka činnosť. V roku 2015 spoločnosť 
neočakáva výrazné zmeny v spôsobe a výsledkoch hospodárenia oproti posledným rokom. 
Hospodársky výsledok bude závisieť od predaja dreva. Množstvo a kvalita predaného dreva, teda aj 
priemerná cena bude závisieť od celkovej výšky ťažby dreva na vlastnom území, ale tiež od pohybov   
na trhu s drevom. V roku 2015 na slovenskom trhu so surovým drevom bol stabilný dopyt po surovom 
dreve, čo sa prejavilo malými výkyvmi v cenách surového dreva. V priebehu roka 2016 očakávame 
stabilizáciu cien dreva na úrovni roku 2015, s výnimkou u sortimentu ihličnatá vláknina, kde 
očakávame pokles ceny dreva. V prípade zasiahnutia okolitého územia vetrovou alebo inou kalamitou, 
očakávame prepad cien dreva. Celkovú výšku ťažieb na vlastnom území priamo ovplyvní rozsah 
spracovania kalamitného odumierania smreka. Celkový vývoj kalamity možno len ťažko predpokladať, 
pretože závisí od mnohých abiotických a biotických činiteľov. Ťažba dreva a veľkosť ťažbou odkrytých 
plôch následne určuje rozsah pestovnej činnosti v budúcich rokoch. 

Teplo a tepelné hospodárstvo 

EMKOBEL - akciová spoločnosť Spišská Nová Ves je obchodná spoločnosť s komunálnou 
kapitálovou účasťou. Jediným akcionárom a vlastníkom spoločnosti je Mesto Spišská Nová Ves. 
Základné imanie spoločnosti je 285 467,70,- Eur pozostávajúce z 860 akcií, menovitá hodnota jednej 
akcie je 331,93,- Eur. Akcie majú podobu zaknihovaných cenných papierov, znejúcich na meno. 

Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 01.08.1996 podľa zákona          
č. 513/91 Zb. a prevzatím správy tepelného hospodárstva zahájila od 01.01.1997 hospodársku činnosť. 
Od svojho vzniku prešla niekoľkými zmenami. Pôvodní zahraniční akcionári koncom roku 1998 
a domáci akcionári začiatkom roka 1999 predali všetky svoje podiely Mestu Spišská Nová Ves. 

Spoločnosť má prenajatý tepelno-energetický komplex Mesta Spišská Nová Ves, s ktorým 
podniká a zabezpečuje jeho modernizáciu, na čo má Úradom pre reguláciu sieťových odvetví vydanú 
licenciu na podnikanie v energetických odvetviach. 

Spoločnosť spravuje 24 plynových kotolní o celkovom inštalovanom výkone 111,59 MW, 19 km 
teplovodných potrubných rozvodov. V roku 2015 spoločnosť predala 81 379 MWh tepla                         
na vykurovanie a ohrev úžitkovej vody. Teplo a teplú úžitkovú vodu dodáva do cca 9200 bytov, ale aj 
do piatich základných škôl, ôsmich materských škôl, jednej strednej školy a pre ostatnú infraštruktúru 
mesta.  

Ročný obrat spoločnosti v roku 2015 bol vo výške 6 364 085 EUR. V roku 2015 spoločnosť 
zamestnávala v trvalom pracovnom pomere 37 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 stupeň ich 
bezpečnosti a efektívnosti. 

Spoločnosť EMKOBEL, a.s. v minulom roku úspešne podnikala a dosiahla priaznivé výsledku 
v tepelnej energetike. Spoločnosť v roku 2015 predala 81 379 MWh tepla, z toho tepla na ústredné 
kúrenie 57 532 MWh a 23 847 MWh tepla na prípravu teplej úžitkovej vody. Celkový nárast predaja 
tepla v roku 2015 oproti roku 2014 predstavuje 7 189 MWh a spoločnosť vytvorila použiteľný zisk        
vo výške 111 923 EUR. Je to výsledok celého radu technických opatrení, ktoré viedli k postupne vyššej 
skutočnej účinnosti výroby a rozvodov tepla oproti stanovenej normatívnej účinnosti tepelno-
technických zariadení.  
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Tab. 22 Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov za roky 2013-2015 

P. č. Základné ukazovatele Jednotka 2013 2014 2015 

1. Predané teplo MWh 87 334 74 190 81 379 

2. Predaná TÚV m3 278 984 271 741 268 595 

3. Náklady EUR 6 845 173 6 333 375 6 218 073 

4. Tržby celkom, z toho: EUR 6 929 627 6 282 528 6 364 085 

5. - z predaja tepla EUR 6 270 755 5 604 193 5 699 018 

6. - z predaja TÚV EUR 581 569 597 045 587 555 

Čistý zisk (strata) EUR 61 157 - 53 731 111 923 

 

Akciová spoločnosť v mesiaci február 2016 vrátila svojím zmluvným odberateľom sumu 227 861 
EUR bez DPH z fakturovanej variabilnej zložky ceny tepla v roku 2015 z dôvodu nižšej ceny plynu.  

V roku 2015 zaplatili Mestu Spišská Nová Ves zmluvne dohodnuté nájomné za prenajaté tepelné 
zariadenia vo výške 575 805 EUR v dvanástich mesačných splátkach. Mesto Spišská Nová Ves 
preinvestovalo z tejto čiastky do modernizácie tepelného hospodárstva sumu 475 468 EUR. V roku 
2015 boli zrealizované dve investičné akcie: dátová komunikácia medzi odbernými miestami 
a dispečingom, rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov /ďalej len SVR/ v okruhu plynových 
kotolní Mier 1,2,3 a Tarča 1. Bola vypracovaná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu SVR          
pre okruh plynových kotolní Mier 1 a Mier 3. Bolo vypracované geodetické zameranie rozvodov          
pre plynové kotolne Mier 1 a Mier 3. Uvedenými investíciami sa dosiahla ďalšia modernizácia a rozvoj 
majetku Mesta Spišská Nová Ves.  

Mesto Spišská Nová Ves má vypracovanú energetickú koncepciu, ktorá bola prijatá a schválená 
mestským zastupiteľstvom a na základe tejto skutočnosti spoločnosť má od Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví povolenie na výrobu a predaj tepelnej energie do roku 2032.  

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

Poslaním spoločnosti BIC Spišská Nová ves, s.r.o. v regióne bolo zabezpečenie trvalo 
udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja regiónu stredného Spiša prostredníctvom podpory 
malého a stredného podnikania a spracovania a realizácie strategických zámerov a projektov, ktoré 
smerujú k ekonomickému oživeniu regiónu. 

Medzi cieľové skupiny klientov patrili: 

- začínajúci podnikatelia, 
- existujúci podnikatelia. 

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. bolo: 

- členom spolku LOTOS – spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska, 
- členom EBN, medzinárodnej organizácie podnikateľských inovačných centier v Európe   

so sídlom v Bruseli a to od roku 1999, 
- súčasťou siete poradenských centier Národnej agentúry pre rozvoj malých a stredných 

podnikateľov so sídlom v Bratislave, 
- členom Národnej asociácie pre rozvoj podnikania na Slovensku, rozhodujúcim členom 

združenia Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves. 
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Činnosti spoločnosti v predchádzajúcich obdobiach 

Poradenstvo a vzdelávanie 
V súlade so svojim poslaním spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. v minulosti poskytovala 

komplexné služby pre cieľové skupiny klientov, a to poradenstvo a konzultácie v oblasti začatia 
podnikania, v oblasti práva, účtovníctva, financií, marketingu, manažmentu, daní, systémov riadenia 
kvality, a pod. Tiež pomáhala pri spracovaní podnikateľských plánov a sprostredkovaní finančných 
zdrojov na ich realizáciu. Spoločnosť poskytovala aj vzdelávacie aktivity v rámci štátneho programu 
podpory podnikania. Keďže v tomto roku neboli poskytované finančné prostriedky zo zdrojov štátneho 
rozpočtu, tieto aktivity už neboli realizované. 

Projekty 
Spoločnosť sa aktivizovala pri príprave, spracovaní a realizácii projektov regionálneho rozvoja, 

zameraných predovšetkým na oblasť malého a stredného podnikania v spolupráci tak s regionálnymi 
ako aj zahraničnými partnermi. Od roku 2011 spoločnosť bola zapojená do medzinárodného projektu 
z podporného programu celoživotného vzdelávania GRUNDVIG s názvom Solidarity Creation In Europe. 
V projekte bolo zapojených 7 partnerov zo 6 krajín Európskej únie – Španielsko, Francúzsko, Belgicko, 
Česko, Slovensko a Taliansko. Cieľom projektu bola výmena skúseností partnerov pri podpore 
sociálneho podnikania, pri fungovaní sociálnych podnikov a propagácia výsledkov pred čo najširšou 
verejnosťou. V júli 2013 bol tento medzinárodný projekt spracovaním a odovzdaním záverečnej správy 
ukončený a zúčtovaný až v roku 2014. 

Mikropôžičkový program 
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 malých a začínajúcich 
podnikateľov ku kapitálu. Na stretnutí konanom dňa 25. 10. 2012 predstavitelia NARMSP Bratislava 
predložili riaditeľom centier realizujúcich pôvodný mikropôžičkový program plán ukončenia 
pôvodného mikropôžičkového programu s postúpením pohľadávok. V súlade s týmto plánom 
spoločnosť v decembri 2012 fyzicky odovzdala dokumentáciu pôvodného mikropôžičkového programu 
NARMSP Bratislava. Dňa 18. 12. 2012 obe strany podpísali Zmluvu o postúpení pohľadávok so stavom k 
30. 09. 2012. V nasledujúcom období do 31. 01. 2013 boli v zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávok 
prevádzané na národnú agentúru prichádzajúce platby istiny a úrokov pôvodného mikropôžičkového 
programu a dňa 01. 02. 2013 boli všetky bankové účty zrušené a týmto krokom BIC Spišská Nová Ves, 
s.r.o. ukončila realizáciu pôvodného mikropôžičkového programu. Na základe Dodatku č. 1 k Zmluve     
o postúpení pohľadávok uzatvoreným medzi NARMSP a spoločnosťou BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. bola 
v priebehu roka 2013 postupne vrátená omylom započítaná časť trov súdnych, rozhodcovských, 
exekučných a obdobných konaní vzniknutých v súvislosti s pôvodným mikropôžičkovým programom   
vo výške             4 758,76,- Eur. V prípade úspešného vymoženia celej istiny a príslušenstva jednotlivých 
pohľadávok, na vymáhanie ktorých boli účelne vynaložené trovy súdnych, rozhodcovských, exekučných 
a obdobných konaní bolo dohodnuté, že NARMSP uhradí tieto na účet spoločnosti BIC Spišská Nová 
Ves, s.r.o. 

Priemyselný park 
Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom nehnuteľného majetku tvoriaceho časť Priemyselného 

parku v Spišskej Novej Vsi. Nakoľko správa a prevádzka nehnuteľností v priemyselnom parku prešla od 
01. 01. 2013 pod Mesto Spišská Nová Ves, v priebehu 1. štvrťroka 2013 boli ukončené zmluvné vzťahy 
s dodávateľmi služieb zabezpečujúcich prevádzku areálu priemyselného parku. 

Hlavnou činnosťou spoločnosti v súčasnosti je okrem administrácie dobiehajúcich projektov 
hlavne lokálne televízne vysielanie na kanáli TV Reduta a vysielanie videotextu. 
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TV Reduta 
Televízia Reduta je lokálna, mestská televízia, ktorá vysiela už od roku 1994. Aktivity televízie 

sú teda zamerané na lokálnom princípe. Jej hlavným poslaním je zadokumentovať a odvysielať 
zaujímavé, aktuálne informácie o dianí v meste a blízkom okolí z oblasti spoločenského života, športu, 
kultúry. Zároveň slúži občanovi ako informačný kanál s komplexnými službami elektronického média. 

Televízia Reduta má v tomto čase pridelenú licenciu na digitálne vysielanie T/60 bez časového 
obmedzenia. Vysiela na digitálnej frekvencii K 32 miestneho multiplexu. Vysiela z vlastného vysielača 
a prostredníctvom káblových rozvodov. Od 1. januára 2007 môžu diváci sledovať a aj jednotlivé 
spravodajské príspevky i prostredníctvom internetovej stránky www.snv.sk. Program je šírený i live 
stream na www.respublica.sk. 

O sledovanosť a úspešnosť sa musí televízia usilovať na mediálnom trhu ako každé iné 
médium. Musí predovšetkým produkovať zaujímavý a aktuálny program, ktorý bude divákmi 
sledovaný. Takýto program má za cieľ a snahu televízia produkovať od svojho začiatku. Sledovanosť 
vzhľadom na programové štruktúry regionálnych staníc je veľmi zaujímavá a dosahuje približne 50% - 
60%, zároveň o vysokom záujme divákov o vysielanie televízie Reduta svedčí aj denná návštevnosť 
webovej stránky www.snv.sk. Televízia Reduta v zmysle svojho poslania lokálne televíznej stanice, 
ktorá plní aj svoju verejnoprávnu funkciu na komunálnej úrovni. V priebehu roka 2015 monitorovala     
v svojich aktualitách kultúrnospoločenský život v meste a okolí, prinášala na obrazovky divákom 
spravodajstvo zo športu a kultúry. Okrem vysielania terestriálneho má televízia funkčnú internetovú 
stránku a facebook, kde si všetky vekové kategórie divákov môžu pozrieť reportáže z archívu, ale i on-
line vysielanie. V rámci roka 2015 sme odvysielali 248 premiér Aktualít a 46 premiér Minút týždňa. 
Denne sa aktualizovala webová stránka www.snv.sk. Tieto údaje slúžia samozrejme ako podklad          
pri komunikácii či už s klientmi, ale hlavne v oblasti vývoja programovej štruktúry. 

Televízia Reduta vyrába 5 x 20 minút Aktualít premiérovo v týždni. Taktiež dodáva 24 hodín 
kompletný infokanál – videotext. Na výrobe programu sa podieľa 9 stálych pracovníkov a aj 6 
externých pracovníkov. V rámci dohodnutých podmienok sa dodáva ucelený program 50 týždňov v 
roku s reláciami Aktualít. Pravidelne sa po každom Mestskom zastupiteľstve vyrábajú reportáže alebo 
špeciálne relácie „Na aktuálnu tému“.  

Okrem spravodajstva - Aktualít sa vysielajú formáty: Magazín Košického samosprávneho kraja 
v dvojtýždňovej frekvencii, ktorý sa vyrába v réžii KSK. Pre spestrenie programovej štruktúry je 
vysielanie Aktualít doplnené o prebraté formáty zo siete LOTOS-u spolku lokálnych televíznych staníc 
Slovenska. Vysielanie celého archívu televízie Reduta je možné sledovať na web stránke televízie. 

Najdôležitejším partnerom a objednávateľom programu je Mesto Spišská Nová Ves. S Mestom 
Spišská Nová Ves má BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. – stredisko televízia Reduta uzavretú Zmluvu 
o dodávke programu. 

Prevádzka každého elektronického média je finančne náročná o to viac televízie. Pri súčasnej 
frekvencii vysielania, televízia Reduta vyvíja svoje aktivity i v komerčnej oblasti, aby dofinancovala 
prevádzku a mohla takto udržať vysielací štandard terajšej programovej štruktúry. Svoje možnosti 
využíva v predaji reklamného času, čo jej umožňuje zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 

Veľký dôraz sa kladie na technickú úroveň vysielania, ktorá umožňuje väčšiu kreativitu 
a pružnosť pri výrobe a zároveň nové technológie znižujú prevádzkové náklady. 

Zmenou v oblasti vysielania v roku 2012 bol prechod na digitálne vysielanie a zmena 
dizajnvizuálu vysielania. 

Výsledok hospodárenia spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

Tab. 23 Výsledok hospodárenia za rok 2015 

Rok 2015 Suma v EUR 

Výnosy celkom 145 413,85 

Náklady celkom 147 279,68 

Hospodársky výsledok - 1 865,83 

http://www.respublica.sk/
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7. Rozpočet mesta v roku 2015 a jeho plnenie 

Rozpočet mesta na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný podľa ustanovenia § 10 odsek 7) 
Zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet uznesením číslo 10/2014 dňa 11. 12. 
2014. Zmeny rozpočtu v priebehu roka: 

- prvá zmena schválená dňa 19. 2. 2015 č. uznesenia 15/2015 
- druhá zmena schválená dňa 15. 4. 2015 č. uznesenia 36/2015 
- tretia zmena schválená dňa 15. 6. 2015 č. uznesenia 56/2015 
- štvrtá zmena schválená dňa 30. 9. 2015 č. uznesenia 81/2015 
- piata zmena schválená dňa 16. 12. 2015 č. uznesenia 120/2015 

Tab. 24 Prehľad zmien rozpočtu v roku 2015 

Štruktúra rozpočtu 

Schválený 
rozpočet 

na rok 
2015 v € 

Zmeny rozpočtu v € Upravený 
rozpočet 

na rok 
2015 v € 

1.  
zmena 

2.  
zmena 

3.  
zmena 

4. 
zmena 

5. 
zmena ŠR, EÚ 

Bežné príjmy 24 876 088 77 617 94 788 48 118 86 874 236 715 959 501 26 379 701 

Bežné výdavky 23 966 369 77 617 259 934 172 348 82 834 236 715 959 501 25 755 318 

Hospod. bežného 
rozpočtu 

909 719 0 -165 146 -124 230 4 040 0 0 624 383 

  
     

  
 

Kapitálové príjmy 145 281 25 000 79 827 30 000 83 800 40 534 0 404 442 

Kapitálové výdavky 67 000 819 000 756 800 363 070 87 840 -29 277 0 2 064 433 

Hospod. kapitálového 
rozpočtu 

78 281 -794 000 -676 973 -333 070 -4 040 69 811 0 -1 659 991 

  
     

  
 

Príjmové finančné 
operácie 

0 794 000 921 946 457 300 0 -59 400 0 2 113 846 

Výdavkové finančné 
operácie 

988 000 0 79 827 0 0 10 411 0 1 078 238 

Výsledok finančných  
operácií 

-988 000 794 000 842 119 457 300 0 -69 811 0 1 035 608 

  
     

  
 

Celkom príjmy 25 021 369 896 617 1 096 561 535 418 170 674 217 849 959 501 28 897 989 

Celkom výdavky 25 021 369 896 617 1 096 561 535 418 170 674 217 849 959 501 28 897 989 

 

Po zmenách bol celkový rozpočet zostavený ako vyrovnaný. Plánovaný výsledok hospodárenia 
bežného rozpočtu bol prebytok v čiastke 624 383 Eur. Upravený kapitálový rozpočet bol zostavený ako 
schodkový v čiastke 1 659 991 Eur. Plánovaný výsledok finančných operácii bola čiastka 1 035 608 Eur.  
V priebehu roka 2015 sa rozpočet upravil aj rozpočtovými opatreniami – presunmi, ktoré schválil 
primátor mesta v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves       
č. 1/2012. Celkom bolo vykonaných 175 rozpočtových opatrení, ktorých evidencia je na finančnom 
oddelení MsÚ. 
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Príjmy 

1. Plnenie bežných príjmov 

Z rozpočtovaných bežných príjmov vo výške 26 379 701 Eur bol skutočný príjem za rok 2015 
26 417 933,07 Eur, čo je plnenie na 100,14 %.  Bežné príjmy mesta tvorili 91,45 % celkových príjmov. 
Rozpočtové organizácie v školstve dosiahli príjmy z originálnej kompetencie v sume 423 406,51 Eur, 
z prenesenej kompetencie 85 388,01 Eur. V domove dôchodcov dosiahli príjmy čiastku 914 943,25 Eur. 

Tab. 25 Plnenie bežných príjmov v roku 2015 v Eur 

Bežné príjmy 
Schválený 

rozpočet 2015 
Upravený 

rozpočet 2015 
Skutočné 

plnenie 2015 
% plnenia 

bežných príjmov 

Rozpočtové organizácie 1 417 050 1 445 551 1 423 737,77 98,49 

Mesto Spišská Nová Ves 23 459 038 24 934 150 24 994 195,30 100,24 

S p o l u  24 876 088 26 379 701 26 417 933,07 100,14 

 

Plnenie daňových príjmov 

Tab. 26 Plnenie daňových príjmov v roku 2015 v Eur 

Druh daňových príjmov 
Schválený 

rozpočet 2015 
Upravený 

rozpočet 2015 
Skutočné 

plnenie 2015 

% plnenia 
daňových 
príjmov 

Podiel na 
celkových 

BP* 

výnos dane z príjmov 10 416 717 10 496 424 10 666 441,80 101,62 42,68 

dane z nehnuteľností 1 612 487 1 629 519 1 669 896,53 102,48 6,68 

dane za špecifické služby 1 210 590 1 283 901 1 271 432,43 99,03 5,09 

dane ostatné 3 300 3 360 2 804,81 83,48 0,01 

S p o l u  13 243 094 13 413 204 13 610 575,57 101,47 54,45 

 

*podiel na celkových príjmoch mesta bez rozpočtových organizácií 

 

Graf znázorňuje percentuálny podiel jednotlivých druhov daní na celkovom objeme daňových 
príjmoch mesta dosiahnutých v roku 2015. 
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Daňové príjmy mesta v roku 2015 dosiahli čiastku 13 610 575,57 Eur, čo je plnenie na 101,47%. 
Oproti roku 2014 vzrástli o viac ako 1 208 tis. Eur a to hlavne z dôvodu vyššej podielovej dane, ktorá 
bola mestu poukázaná zo ŠR. V roku 2015 bol podiel obcí na výnose dane z príjmov FO 68,5 % 
celorepublikového výnosu. Do podielu sa premietlo aj zúčtovanie dane za rok 2014 a to 0,6 %, pre naše 
mesto to bola čiastka 70 196 Eur. Podielová daň, ktorú mesto v roku 2015 prijalo v prepočte                 
na jedného obyvateľa, dosiahla necelých 293 Eur. 

K zvýšeniu daňových príjmov prispel aj vyšší výber dane z nehnuteľností a to hlavne zo stavieb. 
Podiel daňových príjmov na bežných príjmoch mesta, bez príjmov rozpočtových organizácií, 
v jednotlivých rokoch: 

Rok 2012 54,6 % 

Rok 2013 52,2 % 

Rok 2014 52,8 % 

Rok 2015 54,5 % 

 

Výnos dane z príjmov 
Tab. 27 Výnos podielovej dane za roky 2010 až 2015 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Výnos podielovej dane * 10 179 567 10 258 866 9 818 650 8 921 371 9 500 274 10 666 442 

Počet obyvateľov 38 148 37 103 36 959 36 680 36 559 36 415 

Výnos na obyvateľa v Eur 266,84 276,5 265,66 243,22 259,86 292,91 

*výnos v eurách bez mimoriadnej dotácie z MF SR 

Z predpokladanej finančnej čiastky 10 496 424 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 10 666 441,80 Eur, čo predstavuje plnenie na 101,6 % 
upraveného rozpočtu.  

Výnos podielovej dane v sledovanom období mal klesajúcu tendenciu, od roku 2014 sa začal 
zvyšovať. V roku 2014 sa výnos zvýšil o 579 tis. Eur oproti roku 2013 a v roku 2015 o  1 166 tis. Eur 
oproti roku 2014. Zvýšenie daňového príjmu na obyvateľa mesta predstavovalo 33 Eur. 

V tabuľke sú uvedené hodnoty výnosu bez mimoriadnej dotácie z MF SR, ktorá bola určená     
na vykrytie výpadku podielovej dane v roku 2010. V uvedenom roku mimoriadna dotácia činila 572 756 
Eur, nasledujúce roky sa už neposkytovala. Z celkových daňových príjmov mesta tvorí podielová daň 
78,37 %. 

Dane z majetku – z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 1 629 519 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 1 669 896,53 Eur,                  

čo predstavuje plnenie na 102,5 % upraveného rozpočtu. Výber dane z nehnuteľností z bytov je 
stabilný s miernym zvýšením, daň z pozemkov klesla oproti roku 2014 o 9 tis. Eur. Plnenie nad 105 % 
upraveného rozpočtu bolo z dane zo stavieb, celkové zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 71 tis. 
Eur. Z celkových daňových príjmov tvorí daň z nehnuteľností 12,3 %. Obyvateľ mesta zaplatil daň 
z nehnuteľností v priemere 45,86 Eur za rok.  
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Tab. 28 Prehľad plnenia príjmov z daní z majetku podľa  jednotlivých  druhov za  roky 2010 až 2015 

Druh dane 
Skutočné plnenie v € 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

z pozemkov 
125 556,89 118 362,52 117 526,74 120 781,85 122 043,71 112 627,08 

zo stavieb 1 147 974,44 1 122 341,87 1 353 253,69 1 389 468,44 1 352 663,05 1 423 893,86 

z bytov a NP* 130 864,65 130 879,21 130 825,46 130 759,33 132 974,28 133 375,59 

S p o l u  1 404 395,98 1 371 583,60 1 601 605,89 1 641 009,62 1 607 681,04 1 669 896,53 

*nebytové priestory 

Dane za špecifické  služby 
Skutočný príjem z daní za špecifické služby (miestne dane) 1 274 237,24 Eur naplnil upravený 

rozpočet na 99 %. Viac ako v roku 2014 sa zinkasovalo za predajné automaty, ubytovanie, užívanie 
verejného priestranstva. Nižší príjem ako sme predpokladali bol dosiahnutý u poplatku za uloženie 
odpadu (menej o 17,5 tis. Eur ako v roku 2014). Upravený rozpočet bol v roku 2015 založený                 
na predpoklade vyššieho príjmu z likvidácie divokých skládok v meste a okolitých obciach, znížením 
poplatku za uloženie odpadu sa naplnil len na 90,2 %. Skutočný príjem z dane za užívanie verejného 
priestranstva bol v roku 2015 vyšší o viac ako 15,6 tis. Eur ako v roku 2014. Spišský trh, vianočný trh 
priniesol do rozpočtu mesta 144 194 Eur, z parkovania taxi služby mesto zinkasovalo 7 897 Eur, 20 453 
Eur tvoril príjem za stavebné, predajné zariadenia a ostatné užívanie verejného priestranstva. Obyvateľ 
mesta zaplatil za rok  miestne dane vo výške zhruba 35 Eur. 

Tab. 29 Plnenie príjmov z dane za špecifické  služby v rokoch 2010 až 2015 v Eur 

Druh špecifickej dane 
Skutočné plnenie 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

za psa 43 749,12 44 883,41 44 731,77 46 819,72 44 729,02 44 393,92 

za predajné automaty 
1 095,53 942,81 1 079,37 1 361,65 974,99 1 886,72 

za ubytovanie 
16 971,39 16 207,60 15 970,00 14 733,20 14 957,20 17 319,20 

za užívanie VP 
170 394,55 167 700,31 186 148,95 177 897,29 164 714,25 180 372,22 

za komunál. odpad a DSO 
769 473,21 763 818,35 798 902,70 796 774,95 805 446,08 784 342,11 

za uloženie odpadu 
247 603,11 241 777,45 238 817,37 238 071,92 260 711,04 243 118,26 

z dobývací priestor 
0,00 0,00 0,00 3 264,58 2 655,51 2 655,51 

za zrušené dane 
13,36 230,84 670,74 121,48 404,52 149,30 

S p o l u  
1 249 300,27 1 235 560,77 1 286 320,90 1 279 044,79 1 294 592,61 1 274 237,24 

VP – verejné priestranstvo 
DSO – drobný stavebný odpad 

Ostatné dane 
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 účtovaných                     
na rozpočtovej položke 139. Pohľadávky, ktoré mestu zostali zo zrušených daní sa vymáhajú v rámci 
exekučných konaní. 
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Plnenie nedaňových príjmov 

Prehľad plnenia nedaňových príjmov v roku 2015 vo vzťahu k upravenému rozpočtu a podiel 
jednotlivých druhov príjmov na celkových bežných príjmoch mesta  poskytuje tabuľka. 

Nedaňové príjmy v roku 2015 v Eur 

Nedaňové príjmy v roku 2015 
Schválený 
rozpočet 

2015 

Upravený 
rozpočet 

2015 

Skutočné 
plnenie 2015 

% plnenia 
nedaňových  

príjmov 

*Podiel na 
celkových 
bežných 
príjmoch     

v % 

 dividendy a odvod zo zisku 25 000 25 040 25 040,00 100,00 0,09 

 príjmy z vlastníctva - prenájom 1 703 758 1 673 258 1 553 640,22 92,85 5,88 

 administratívne poplatky, správne poplatky 133 350 121 121 130 866,00 108,05 0,50 

 pokuty, penále a iné sankcie 30 000 30 000 27 544,47 91,81 0,10 

 poplatky a platby za predaj služieb 782 454 812 654 841 883,26 103,60 3,19 

 znečistenie ovzdušia 10 200 10 200 10 000,30 98,04 0,04 

 úroky z vkladov a term. vkladov 5 500 8 926 10 634,75 119,14 0,04 

 iné nedaňové príjmy 209 865 257 626 248 390,16 96,42 0,94 

S p o l u  2 900 127 2 938 825 2 847 999,16 96,91 10,78 

*celkové príjmy mesta aj s príjmami RO 

Do nedaňových príjmov patria príjmy z vlastníctva majetku, z dividend, administratívnych 
poplatkov, poplatkov za znečistenie ovzdušia a z prenájmov. Neobsahujú  príjmy z predaja majetku, 
ktoré sa radia do kapitálových príjmov. Z rozpočtovaných 2 938 825 Eur bol skutočný príjem 
k 31.12.2015  2 847 999,16 Eur, čo je plnenie na 96,91 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2014 bol 
príjem nižší o 278 tis. Eur a to hlavne u príjmov z nájmov. Z prenajatého komplexu tepelného 
hospodárstva mesto získalo o 138,5 tis. Eur menej ako v roku 2014, z pozemkov (v tom aj lesné 
pozemky) o 120 tis. Eur menej, z priemyselného parku o 114 tis. Eur menej ako v roku 2014.  

Tab. 30 Prehľad dosiahnutých nedaňových príjmov od roku 2010 

Druh nedaňového 
príjmu 

Skutočné plnenie 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 dividendy a odvod zo 
zisku 

872 844,38 23 680,00 24 560,00 125 040,00 24 160,00 25 040,00 

 príjmy z vlastníctva - 
prenájom 

2 048 075,21 1 980 659,51 1 926 389,72 1 904 954,71 1 908 311,33 1 553 640,22 

 administratívne 
poplatky - SP 

207 362,41 168 558,80 140 627,40 161 877,53 132 690,50 130 866,00 

 pokuty, penále a iné 
sankcie 

44 604,95 30 504,13 38 136,39 36 281,51 24 421,52 27 544,47 

 Poplatky, platby za 
predaj služieb 

534 605,03 495 480,27 750 078,77 788 949,53 811 452,78 841 883,26 

 znečistenie ovzdušia 8 933,09 9 271,90 10 583,00 9 756,70 10 279,30 10 000,30 

 úroky z vkladov a term. 
vkladov 

4 837,81 10 424,76 4 875,39 3 711,17 6 411,40 10 634,75 

 iné nedaňové príjmy 155 051,14 198 598,63 165 845,20 232 342,94 208 677,43 248 390,16 

S p o l u  3 876 314,02 2 917 178,00 3 061 095,87 3 262 914,09 3 126 404,26 2 847 999,16 
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Dividendy a odvod zo zisku 
Mesto v roku 2015 získalo  podiel na nerozdelenom zisku zo  spoločnosti  s r. o. Brantner Nova 

vo výške 25 040 Eur. Príjem z tejto spoločnosti, v ktorej má mesto 8 % podiel, bol v sledovanom období 
pravidelný a v porovnateľnej výške. Vyššie plnenie v roku 2010 bolo spôsobené odvodom zo zisku 
z našich dcérskych spoločností a to Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. vo výške viac ako 663 tis. Eur  
(odvod za roky 2006 - 2009) a Emkobel, a. s. vo výške viac ako 182 tis. Eur (za rok 2009). V roku 2013 
mesto získalo príjem z podielu na nerozdelenom zisku za roky 2011 a 2012 zo spoločnosti Lesy mesta 
Spišská Nová Ves vo výške 100 tis. Eur. Odvod zo zisku z mestských dcérskych spoločnosti mesto v roku 
2015 nerozpočtovalo. 

Príjmy z prenájmu 
 

Nedaňové príjmy - nájomné  v roku 2015 
Schválený 

rozpočet 
2015 

Upravený 
rozpočet 

2015 

Skutočné 
plnenie 

2015 

% 
plnenia 

nedaň.  
príjmov 

Podiel na 
celkových 
bežných 
príjmoch   

v % 

prenájom pozemkov 296 600 299 100 317 354,65 106,10 1,20 

prenájom hrobových miest 31 050 31 050 26 030,00 83,83 0,10 

prenájom budov, priestorov, ostatné 377 663 377 663 344 098,57 91,11 1,30 

prenájom tepelného hospodárstva 575 805 575 805 575 805,03 100,00 2,18 

prenájom bytov 169 500 169 500 147 805,30 87,20 0,56 

prenájom podnikateľského inkubátora, MBC 25 810 25 810 33 191,66 128,60 0,13 

prenájom priemyselný park, zóna 227 330 194 330 109 355,01 56,27 0,41 

S p o l u  1 703 758 1 673 258 1 553 640,22 92,85 5,88 

 

Rozpočtovaný príjem nájomného 1 673 258 Eur bol plnený na 92,85 %, v absolútnej čiastke 
1 553 640,22 Eur. V príjme z prenájmu pozemkov je započítaný aj príjem z lesnej pôdy a ostatných 
lesných porastov od dcérskej spoločnosti Lesy mesta s. r. o., ktorý vzhľadom k intenzite využívania 
majetku a nákladom na pestovnú, ťažobnú a inú lesnú činnosť (v tom lesné škôlky, údržba lesných ciest 
a pod.) v roku 2015 bol vo výške 252 000 Eur. Emkobel a. s. zaplatila nájomné za tepelno- energetický 
komplex vo výške odpisov a dohodnutého nájmu, celkom 575 805 Eur. Príjem z prenájmu  bytov je 
oproti roku 2014 o 3 tis. nižší. Pohľadávky  oproti roku 2014 klesli o 42 tis. Eur. V Multicentre je celkom 
sedem nájomcov, objekt je plne využívaný počas celého roka, príjem za rok činil 7 438 Eur. 
Podnikateľský inkubátor, príjem z nájmu vo výške 25 752 Eur, objekt je obsadený šiestimi nájomcami. 
Príjem bol v roku 2015 znížený o výšku trojmesačného nájmu za jednu halu. V priemyselnom parku 
bolo v roku 2015 celkom 23 nájomcov, dvaja boli vo výpovednej lehote. Celkom zabezpečuje mesto 
služby pre 30 užívateľov v rámci areálu.     
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Tab. 31 Prehľad plnenia príjmov z nájomného v Eur 

Druh nedaňového 
príjmu 

z prenájmu 

Skutočné plnenie 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

prenájom pozemkov 459 787,79 484 277,51 479 848,04 334 372,89 425 849,06 317 354,65 

parkovanie 150 700,31 138 470,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

prenájom hrobových 
miest 

0,00 43 236,47 31 353,28 29 906,25 30 930,28 26 030,00 

prenájom budov, 
priestorov 

386 869,30 357 492,27 371 135,35 363 033,13 336 935,47 344 098,57 

prenájom tepelného 
hospodárstva 

821 548,03 764 171,03 845 250,03 762 000,03 714 313,03 575 805,03 

prenájom bytov 151 063,10 148 690,46 139 246,25 138 528,11 150 974,63 147 805,30 

prenájom podnik. 
inkubátora, 
Multicentra 

19 905,68 11 020,26 19 556,77 25 139,07 25 896,57 33 191,66 

prenájom 
priemyselného parku 

58 201,00 33 301,05 40 000,00 251 975,23 223 412,29 109 355,01 

S p o l u  2 048 075,21 1 980 659,51 1 926 389,72 1 904 954,71 1 908 311,33 1 553 640,22 

 

Administratívne poplatky - správne poplatky 
Z rozpočtovaných 121 121 Eur za správne poplatky bol skutočný príjem o 9 745 Eur vyšší,         

na úrovni 130 866 Eur, čo je plnenie na 108 % upraveného rozpočtu. 
Výber správnych poplatkov sa riadi zákonom č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v zmysle 

neskorších predpisov. Na základe uvedeného zákona mesto prijalo tieto správne poplatky: 

- za potvrdenie o pobyte, príjem vo výške 1 620 Eur, 
- za súpisné čísla, archív, samostatne hosp. roľník, príjem vo výške 170,50 Eur,  
- za daňové konanie, príjem vo výške 127 Eur, 
- za rybárske lístky, príjem vo výške 2 481 Eur, 
- za povolenie výrubu stromov, znečistenie ovzdušia, príjem vo výške 1 265 Eur, 
- za zvláštne užívanie miestnych komunikácií, príjem vo výške 5 290 Eur, 
- za povolenia na umiestnenie reklamného zariadenia, príjem vo výške 2 340 Eur, 
- za stavebné a kolaudačné rozhodnutia, príjem vo výške 42 120 Eur, 
- za overenie listín, príjem vo výške 37 614 Eur, 
- za matričnú činnosť, príjem vo výške 10 638,50 Eur, 
- za výherné hracie prístroje, príjem vo výške 25 500 Eur, 
- za videohry, príjem vo výške 1 700 Eur. 

Príjem zo správnych poplatkov klesol oproti roku 2014 o necelých 2 tis. Eur,  výraznejšie           
sa zvýšili príjmy zo stavebného úradu, za prekopávky a za výherné hracie prístroje. 

Počet žiadosti o vydanie licencií na výherné hracie prístroje každoročne klesá, kým v roku 2012 
mesto vydalo 11 licencií na 72 prístrojov, v roku 2013 na 46 ks prístrojov, v roku 2014 bol počet licencií 
na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov rovnaký, počet prístrojov klesol na 32. Počet licencií 
v roku 2015 bol 6, počet prístrojov 20. Pri videohrách a ruletách vydáva povolenie MF SR, mesto 
získava len pevný poplatok daný zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vo výške 400 Eur (videohry), 450 Eur (rulety) za polrok. 
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Pokuty, penále a iné sankcie 
Príjmy z pokút za priestupky boli v roku 2015 dosiahnuté vo výške 27 544,47 Eur, z toho pokuty 

v blokovom konaní dané mestskou políciou boli vo výške 24 060 Eur. Ďalšie pokuty za priestupky boli 
vydané stavebným úradom a to vo výške 480 Eur, za porušenie predpisov pri znečistení ovzdušia 
269,92 Eur. Z ministerstva vnútra nám boli poukázané príjmy za priestupky na území mesta vo výške 
2 654,55 Eur.  

Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb 
Tieto príjmy dosiahli čiastku 841 883,26 Eur a sú platbami za dodávky energií, vodné, stočné 

a služby v prenajatých bytoch a nebytových priestoroch, za poplatky v mestských toaletách, cintorínske 
poplatky, ubytovanie v Dome humanity a pod. a za parkovné.  

 V roku 2015 mesto prijalo: 
- za dodávku energií v bytoch 257 402,68 Eur, 
- za dodávku energií v nebytových priestoroch 160 463,31 Eur, 
- za dodávku energií a služieb v priem. parku,  podnikateľskom inkubátore 133 533,13 Eur,  
- za služby v bytoch 12 235,90 Eur, 
- za odchyt túlavých zvierat 3 582,88 Eur, 
- za cintorínske poplatky 15 193,17 Eur, 
- za propagačný materiál, Informátor 52 084,18 Eur, 
- za ubytovanie zamestnancov v chate Mlynky 2 500 Eur, 
- za poplatky vo verejných toaletách 4 248,86 Eur, 
- za ubytovanie v Dome humanity 4 470,71 Eur, 
- za prebytočný hnuteľný majetok 641,40 Eur, 
- za ostatné nedaňové príjmy 1 381,64 Eur. 

Príjem z parkovného platený cez SMS dosiahol v roku 2015 čiastku 15 844,10 Eur, z predaja 
parkovacích známok bol príjem vo výške 98 682,50 Eur, z automatov 52 780,70 Eur, parkovné 
z parkovísk na Námestí SNP 16 608,60 Eur, pri Slovenskej pošte 10 124,50 Eur. Celková čiastka 
zinkasovaná na parkovnom k 31.12.2015 činila 194 145,40 Eur. 

Poplatky za znečistenie ovzdušia 
Za znečistenie ovzdušia mesto prijalo platby vo výške 10 279,30  Eur. 

Úroky z vkladov a termínovaných vkladov 
Výšku úrokov ovplyvňuje jednak úroková miera na vkladových účtoch a krátkodobých 

termínovaných vkladoch, ale aj objem voľných finančných prostriedkov. V roku 2015 mesto získalo 
výnosy z vkladov v bankách vo výške 10 634,75 Eur, čo je o 4 200 Eur viac ako v predchádzajúcom roku. 

Iné nedaňové príjmy 
Spolu predstavovali iné nedaňové príjmy čiastku 248 390,16 Eur. 
Medzi iné nedaňové príjmy patrí príjem z dobropisov za predchádzajúci rok, z náhrad 

z poistného plnenia, z odvodu z výťažkov stávkových hier a podobných hier, ktoré spĺňajú všetky 
podmienky prevádzkovania podľa zákona o hazardných hrách. Príjmy z odvodov z hazardných hier 
dosiahli čiastku 199 877,20 Eur, z dobropisov 40 213,67 Eur. Upravený rozpočet roku 2015 vo výške 
257 626 Eur bol splnený na 96,4 %. 

Plnenie príjmov z grantov a transferov 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 8 582 121 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 
v čiastke 8 535 620,57 Eur, čo je plnenie na 100,32 % upraveného rozpočtu. Na bežných príjmoch 
mesta sa tieto príjmy podieľajú 34,58 % -mi a sú významným zdrojom na financovanie bežných 
výdavkov predovšetkým škôl a sociálnych služieb. Sú tvorené príjmami z transferov zo štátneho 
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rozpočtu na prenesené kompetencie v oblasti školstva, na matričnú činnosť, stavebný úrad, školský 
úrad, ŠFRB, register obyvateľov, ochranu životného prostredia, na prevádzkové výdavky zariadení 
v oblasti sociálnych služieb, na chránené pracoviská,  na rodinné prídavky, na školské pomôcky, 
stravovanie pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a na projekty zvýšenia zamestnanosti. 
V tabuľke sú uvedené príjmy z bežných grantov a transferov v roku 2015 za mesto a jeho rozpočtové 
organizácie vo vzťahu k rozpočtu a podiel grantov na celkových príjmoch mesta aj s príjmami RO. 

Tab. 32 Bežné granty v roku 2015 v Eur 

Bežné granty a transfery v roku 
2015 

Schválený 
rozpočet 2015 

Upravený 
rozpočet 2015 

Skutočné 
plnenie 2015 

% plnenia 
grantov a 
transferov 

Podiel na 
celkových 
bežných 

príjmoch v % 

Tuzemské granty a transfery 7 315 817 8 579 821 8 606 829,82 100,31 34,57 

Zahraničné granty a transfery 0 2 300 2 651,55 0,00 0,01 

S p o l u  7 315 817 8 582 121 8 609 481,37 100,32 34,58 

 

Na financovanie zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby a sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta bolo zo štátneho rozpočtu poskytnutých 741 120 Eur, tak ako v roku 2013 a 2014. Rovnakú 
dotáciu ako v roku 2014 získala nocľaháreň Dom humanity na Tehelnej ulici (21 600 Eur).  Na výchovu 
a vzdelávanie detí v materských školách, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou poskytol 
štátny rozpočet finančnú čiastku 62 227 Eur. Na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl, tzv. 
normatívne finančné prostriedky poskytol štát 6 114 855 Eur. Účelové finančné prostriedky boli 
poskytnuté na vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky žiakov, na odchodné, na mzdy 
asistentov učiteľa, príspevok na učebnice, na havárie a na žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, celkom vo výške 477 521,85 Eur. Príspevky, transfery a granty boli použité v súlade 
s určeným účelom a zúčtované podľa pokynov poskytovateľa. Nevyčerpané finančné prostriedky boli 
vrátené do štátneho rozpočtu. 

Tab. 33 Bežné granty v rokoch 2010 až 2014 v Eur 

Druh grantu              
a transferu 

Skutočné plnenie 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

tuzemské bežné  7 931 155,31 7 532 030,37 7 467 941,63 7 646 274,75 8 026 415,51 8 606 829,82 

zahraničné bežné 0,00 119 190,11 12 872,23 0,00 0,00 2 651,55 

S p o l u  7 931 155,31 7 651 220,48 7 480 813,86 7 646 274,75 8 026 415,51 8 609 481,37 

 

Skutočný príjem z bežných grantov bol v roku 2015 vyšší oproti roku 2014 o viac ako 583 tis. 
Eur. Mesto prijalo transfery v objeme 8 535 620,57 Eur,  rozpočtové organizácie 73 860,80 Eur. 
Najvyššiu čiastku z transferov tvorili prenesené kompetencie a účelové prostriedky pre školy až 80,03 
%, transfer na  sociálne účely a podpora zamestnanosti  14,27 %, ostatné granty 1,45 %, projekty škôl 
a domova dôchodcov sa podieľali na transferoch 4,23 % - mi. Zahraničné granty tvorili len 0,03 % 
celkových bežných grantov a transferov mesta. 

Príjmy z grantov a transferov v školách a školských zariadeniach predstavovali čiastku 
69 360,80 Eur. V domove dôchodcov sa  4 500 Eur získalo od agentúr a podnikateľov a použilo              
na kultúrne podujatia usporiadané pre klientov, na  posedenia, výlety s klientmi a na nákup  
zdravotníckych pomôcok.  
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Plnenie príjmov rozpočtových organizácií 

Rozpočtované príjmy organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 1 417 050 Eur 
boli v roku 2015 upravené na 1 445 551 Eur. Skutočné príjmy 1 423 737,77 Eur naplnili rozpočet           
na 98,5 %. 

Príjmy domova dôchodcov presiahli 100 % upraveného rozpočtu. Príjmy škôl a školských 
zariadení 94,9 % upraveného rozpočtu roku 2015. Organizácie v oblasti školstva prijali poplatky 
a platby za školské kluby, školské jedálne, materské školy, detské jasle, réžiu za cudzích stravníkov 
v jedálňach, za prenájmy, dobropisy, realizované projekty a sponzorské dary, účelové a neúčelové. 
V roku 2015 dosiahli vlastné príjmy čiastku 508 794,52 Eur. Na prenesenej kompetencii boli dosiahnuté 
príjmy vo výške 85 388,01 Eur, v originálnej 423 406,51 Eur. Najvyšší príjem z originálnej kompetencie 
bol v Správe školských zariadení, ktorá spravuje materské školy a detské jasle, v absolútnej čiastke 
183 484,77 Eur. Druhý najvyšší príjem dosiahla základná umelecká škola, 60 980,35 Eur. Príjem v ZUŠ 
tvoria predovšetkým poplatky za školné. Mesto poskytlo vlastné príjmy rozpočtovým organizáciám 
späť na vyfinancovanie prevádzky, prípadne na kapitálové výdavky. Prehľad príjmov podľa kompetencií 
je uvedený v tabuľke. 

Kompetencia
ZŠ Nad 

Medzou 
ZŠ Lipová 

ZŠ 

Levočská 

ZŠ Ul. Z. 

Nejedlého 

ZŠ 

Ing.Kožucha 

ZŠ 

Komenského

ZŠ 

Hutnícka 

ZUŠ ul. J. 

Fabiniho 

CVČ 

Adam

Správa 

školských 

zariadení

originálna 20 750,38 15 600,28 22 897,49 26 172,45 30 129,70 18 795,57 16 502,02 60 980,35 28 093,50 183 484,77

prenesená 26 026,55 5 571,00 2 537,68 14 346,69 3 586,88 6 986,51 26 332,70 0,00 0,00 0,00

spolu: 46 776,93 21 171,28 25 435,17 40 519,14 33 716,58 25 782,08 42 834,72 60 980,35 28 093,50 183 484,77  

V zmysle Opatrenia MF SR č.MF/6430/2012-311, Metodického usmernenie  č.MF/11569/2012-
311 sa pri nerozpočtovaných príjmových transakciách používala rozpočtová skladba, bez použitia kódu 
zdroja aj v školských jedálňach pri prevodoch zo sociálneho fondu, darovacieho účtu a pri depozitných 
prevodoch. K 31. 12. 2015 boli tieto nerozpočtované transakcie v rozpočtových organizáciách vo výške 
1 893 825,97 Eur, z toho administratívne poplatky a platby tvorili 789 920,95 Eur, iné nedaňové príjmy 
1 034 217,69 Eur a granty a transfery 69 687,33 Eur. 

2.Plnenie kapitálových príjmov 

Rozpočet kapitálových príjmov bol schválený vo výške 145 281 Eur. Zmenami rozpočtu sa 
navýšil na  404 442 Eur. Skutočné príjmy 482 249,88 Eur naplnili upravený rozpočet na viac ako 119 %. 
Z predaja majetku – budov, bytov a pozemkov mesto získalo príjmy vo výške 250 367,53 Eur. V roku 
2015  predalo mesto byty vo svojom vlastníctve v hodnote 14 076,74 Eur, čím naplnilo plánovaný 
rozpočet na 58,7 %. Predala sa garáž a byty na Koceľovej ul. č. 25, 27,         na Filinského ul. č. 9. V roku 
2015 bola ukončená Dohoda o pokonávke zo dňa 30. 11. 2006, a to splatením poslednej splátky           
za nehnuteľnosti vo Ferčekovciach vo výške 3 319,35 Eur. Zahraničný grant z prostriedkov EBRD vo 
výške 90 237,80 Eur je za splnenie podmienok projektu Munseff, ktorý bol určený na zníženie 
energetickej náročnosti budov MŠ. Tieto finančné prostriedky bolo možné, v zmysle podmienok 
projektu, použiť len na splátku úveru čerpaného na tento účel. 
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Tab. 34 Kapitálové príjmy mesta v roku 2015 v Eur 

Kapitálové príjmy v roku 2015 
Schválený 
rozpočet 

2015 

Upravený 
rozpočet 

2015 

Skutočné 
plnenie 2015 

% plnenia 
kapitálových 

príjmov 

Podiel na 
celkových 

kapitálových 
príjmoch v % 

Tuzemské granty a transfery 0 140 619 141 644,55 100,73 29,37 

Zahraničné granty a transfery 0 90 238 90 237,80 0,00 18,71 

Predaj pozemkov, bytov, budov 145 281 173 585 250 367,53 144,23 51,92 

S p o l u  145 281 404 442 482 249,88 119,24 100,00 

 
     

Tab. 35 Prehľad kapitálových transferov poskytnutých v roku 2015 

P. č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. Úrad vlády SR 40 000,00 Ihrisko Novoveská Huta 

2. Ministerstvo ŽP SR 75 619,43 TV IBV Červený jarok 

3. Audiovizuálny fond 25 000,00 Rekonštrukcia kina sídlisko Mier 

4. Munseff – EBRD 90 237,80 Zníženie energetickej náročnosti MŠ 

5. Dobrovoľná zbierka 1 025,12 Pamätník elektrifikácie SNV 

Kapitálové transfery a granty celkom 231 882,35   

 

Zo záverečnej žiadosti o platbu na projekt výstavby TV IBV Červený jarok boli mestu poukázané 
finančné prostriedky zo ŠR vo výške 7 959,95 Eur a z Kohézneho fondu vo výške 67 659,48 Eur. 
Stimulačná odmena (zahraničný grant z EBRD) na projekt zníženia energetickej náročnosti budov MŠ 
vo výške 90 237,80 Eur bola v zmysle zmluvy použitá na splatenie úveru čerpaného na tento účel. Na 
zhotovenie pamätníka elektrifikácie mesta bola vyhlásená dobrovoľná zbierka. K 31. 12. 2015 prispeli 
darcovia sumou 1 025,12 Eur. 

Druh grantu                  
a transferu 

Skutočné plnenie 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

tuzemské kapitálové 3 320 823,46 5 121 248,15 6 217 361,91 269 764,17 58 420,00 141 644,55 

zahraničné kapitálové 0,00 1 219 467,49 393 665,57 2 209,17 0,00 90 237,80 

S p o l u  3 320 823,46 6 340 715,64 6 611 027,48 271 973,34 58 420,00 231 882,35 

 

Tabuľka poskytuje prehľad o prijatých kapitálových transferoch od roku 2010. Roky 2010          
až 2012 sú ovplyvnené transfermi na projekty, ktoré boli hradené čiastočne zo ŠR a EÚ a týkali              
sa rekonštrukcie škôl, výstavby skládky biologicky rozložiteľných odpadov, Multicentra, IBV                    
na Červenom jarku a ďalších investičných akcií. V roku 2014 a 2015 sa realizovali projekty investičného 
charakteru hradené predovšetkým zo ŠR a štátnych fondov.  

3. Príjmové finančné operácie 

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 bolo 
možné ich použiť v roku 2015 a z predaja majetkových účastí. V roku 2015 sa realizovali príjmy 
z finančných operácií v celkovom objeme 1 987 406,95 Eur na tieto prevody: 

 prevod z účtu rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov schválených MsZ           
vo výške skutočného čerpania týchto výdavkov v sume                   1 913 445,62 Eur 
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 prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2014 (dar)                      1 100,00 Eur 

 prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2014 (ŠR)  60 041,86 Eur 

 prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2014 (projekt ESF)     11 470,04 Eur      

 prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2014 (projekt ŠR)         1 349,43 Eur 
 

Účelové prostriedky poskytnuté zo ŠR po 1. októbri 2014 bolo možné použiť do konca marca 
2015 alebo vrátiť do ŠR. Do štátneho rozpočtu sa vrátil nevyčerpaný transfer na sociálne služby 
poskytované v domove dôchodcov vo výške 7 238,13 Eur a v nocľahárni Dom humanity na Tehelnej 
ulici vo výške 1 720,11 Eur.  

Prevody z účtu rezervného fondu boli realizované na základe skutočných výdavkov v objeme 
1 913 445,62 Eur. Plánovaný prevod z rezervného fondu bol schválený MsZ na jednotlivé akcie, príp. 
nákupy, transfery pre príspevkové organizácie v sume 2 039 884 Eur. Čiastka 126 438,38 Eur nebola 
dočerpaná a tvorila zostatok rezervného fondu. 

Plnenie príjmov celkom - rekapitulácia 
Stabilným opakujúcim sa príjmom mesta sú daňové príjmy. Pozostávajú z podielovej dane a miestnych 
daní t.z. daní z nehnuteľností a daní za špecifické služby. Od roku 2010 podielové dane klesali z dôvodu 
nižšieho celorepublikového výberu daní z príjmov FO. Tento výpadok bol v roku 2010 nahradený 
mimoriadnou dotáciou z MF SR vo výške 573 tis. Eur. Ďalšie roky sa dotácia už neposkytovala. Rok 
2015 bol po roku 2010 najsilnejším čo do objemu výnosu podielovej dane. Miestne dane zaznamenali 
nárast od roku 2012, dôvodom bolo zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností za priemyselné stavby, 
ostatné stavby a stavby na podnikanie, ale aj zlepšenie výberu dane. 

Tab. 36 Plnenie príjmov podľa druhov v Eur 

Druh príjmov 
Skutočné plnenie 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bežné príjmy 25 820 805,55 24 540 705,33 24 446 601,98 24 101 944,00 24 896 565,46 26 417 933,07 

Kapitálové príjmy 3 784 611,77 8 341 271,27 6 729 731,51 971 155,38 2 578 792,72 482 249,88 

Finančné operácie 5 057 585,39 3 872 168,31 607 810,78 1 149 122,83 2 033 415,26 1 987 406,95 

Spolu 34 663 002,71 36 754 144,91 31 784 144,27 26 222 222,21 29 508 773,44 28 887 589,90 

 

Prehľad  vývoja jednotlivých druhov príjmov mesta, spolu s rozpočtovými organizáciami, 
v rokoch 2010 až 2015 poskytuje graf. 
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Výdavky 
 

1.Plnenie bežných výdavkov 

Tab. 37 Bežné výdavky v roku 2015 v Eur 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 2015 
Upravený 

rozpočet 2015 
Skutočné 

plnenie 2015 

% čerpania 
bežných 

výdavkov 

Rozpočtové organizácie 13 218 891 14 299 626 14 170 760,65 99,10 

Mesto 10 747 478 11 455 692 10 850 652,48 94,72 

S p o l u  23 966 369 25 755 318 25 021 413,13 97,15 

 

Bežné výdavky mesta bez rozpočtových organizácií čerpané v objeme 10 850 652,48 Eur           
sa oproti roku 2014 zvýšili o 466 828 tis. Eur. V rozpočtových organizáciách zvýšenie predstavovalo 
čiastku 845 034 Eur.  

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie: 
 

610 mzdy, 

platy, OOV
620 poistné

630 tovary 

služby
640 transfery

650 splácanie 

úrokov z 

úverov

Spolu

Mesto 2 011 653,06 760 625,75 4 833 880,36 3 148 303,61 96 189,70 10 850 652,48

Rozpočtové organizácie 8 174 453,24 2 979 782,86 2 877 799,79 138 724,76 0,00 14 170 760,65

Spolu 10 186 106,30 3 740 408,61 7 711 680,15 3 287 028,37 96 189,70 25 021 413,13

Výdavky podľa kategórii

Čerpané bežné výdavky v roku 2015

 

Mzdové výdavky za mesto aj s RO sa oproti roku 2014 zvýšili o viac ako 633 tis. Eur, z toho v RO 
zvýšenie predstavovalo 623 tis. Eur. V samotnom meste bolo zvýšenie mzdových výdavkov mierne     
(10 tis. Eur) napriek tomu, že v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. sa zvýšila základná stupnica 
platových taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme od 1. 1. 2015 o 1,5 % a od 1. 7. 2015     
o 1 %. Nárast mzdových výdavkov a s tým súvisiacich odvodov v RO spôsobilo zvýšenie platových taríf 
pedagogických a odborných zamestnancov  od januára o 5 %, ale aj realizácia nových projektov 
v spolupráci s ÚPSVaR a  pokračovanie projektov z ESF a ŠR v oblasti vzdelávania (PRINED). Na mzdy 
a odvody asistentov učiteľov bolo v roku 2015 vynaložených 113 759 Eur. 

Na obstaranie tovarov a služieb mesto vynaložilo celkom 4 834 tis. Eur, čo je o necelých 104 tis. 
viac ako v roku 2014. Kategória tovarov a služieb zahsňa výdavky na všetky druhy energií, nákupy 
materiálov a PHL, cestovné náhrady zamestnancov, dopravné, údržbu budov, strojov, zariadení, 
nájomné, služby realizované dodávateľským spôsobom.  

Transferové platby (bez RO) sa zvýšili o viac ako 359 tis. Eur, hlavným dôvodom boli vyplatené 
dávky v hmotnej núdzi. Keďže mesto vystupuje ako osobitný príjemca, vypláca nielen dávky, z ktorých 
si odpočíta nájomné, príp. poplatky za odvoz komunálneho odpadu, ale vypláca aj ďalšie dávky, na 
ktoré má klient nárok, sú to prídavky na deti a rodičovský príspevok prípadne pôrodné. Cez inštitút 
osobitného príjemcu sa vyplatila čiastka 195 770 Eur, ako rodičovský príspevok sa vyplatila čiastka 
19 202 Eur, ako prídavky na dieťa čiastka 51 556 Eur, celkom 266 528 Eur. Pre porovnanie v roku 2014 
to bola čiastka 237 827 Eur. Na vykrytie straty pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme v mestskej 
hromadnej doprave bola použitá čiastka 788 275 Eur, v tom je zahrnuté vyrovnanie za rok 2014           
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vo výške 69 015 Eur a platby v zmysle dodatku č. 8/2015 vo výške 719 260 Eur. Príspevkovým 
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli k 31. 12. 2015 poskytnuté príspevky                     
na prevádzku vo výške: 

 Správa telovýchovných zariadení    830 456,00 Eur 

 Zoologická záhrada     126 500,00 Eur  

 Mestské kultúrne centrum    256 940,00 Eur 

Správe telovýchovných zariadení sa schválil pre rok 2015 príspevok nižší ako v roku 2014 
(774 067 Eur) z dôvodu presunu finančných prostriedkov na úhradu nájomného do programu dotačnej 
politiky (257 347 Eur). V priebehu roka bol príspevok zvýšený o sumu 6 000 Eur na nákup reklamných 
tabúľ a sumu 23 480 Eur na úhradu tepla v bazéne. Na zabezpečenie podmienok stanovených UEFA 
a SFZ pre štadióny 2. ligy sa príspevok navýšil o 16 059 Eur a na prevádzku tenisových kurtov (energie) 
o 10 000 Eur. 

Z dôvodu plánovaných vyšších nákladov na údržbu chovných zariadení v ZOO sa príspevok 
mesta zvýšil len mierne, ďalšie náklady si organizácia hradila z vlastných výnosov. Mestskému 
kultúrnemu centru sa pre rok 2015 schváli príspevok vo výške 227 040 Eur, v priebehu roka sa poskytol 
účelový príspevok na brúsenie pódia v kine 4 900 Eur a na energie 25 000 Eur. Rozpočet bežných 
príspevkov poskytnutých príspevkovým organizáciám bol vyčerpaný na 100 %. 

Právnickým a fyzickým osobám, podnikateľom, boli poskytnuté transfery na podporu 
všeobecne prospešného účelu v zmysle VZN o poskytovaní dotácií. Rozpis dotácií je v časti Finančné 
usporiadanie. Významnú časť transferových výdavkov tvoria výdavky v oblasti školstva poskytnuté       
na činnosť MŠ, ŠK, ŠJ, CVČ, ktoré sú zriadené na území mesta inými právnickými osobami. V roku 2015 
sa týmto zariadeniam poskytol transfer vo výške 215 267 Eur, v roku 2014 to bol transfer 165 194 Eur, 
v roku 2013 transfer 163 744 Eur. Zvýšenie súviselo s otvorením súkromnej MŠ na území mesta,          
ale     aj so zvýšením počtu žiakov v CVČ, ŠJ, ŠK. 

Rozpočtové organizácie čerpali výdavky v súlade so schváleným a upraveným rozpočtom 
v celkovej čiastke 14 170 760,65 Eur, čo je plnenie na 99,10 % upraveného rozpočtu. 

Rozpočtová organizácia 

Čerpané bežné výdavky v roku 2015 

Spolu 
610 mzdy, 
platy, OOV 

620 poistné 
630 tovary  

a služby 
640 

transfery 

ZŠ Nad Medzou 1 873 665,85 320 332,67 291 332,16 44 992,17 1 530 322,85 

ZŠ Lipová 13 460 922,78 164 120,88 138 843,95 9 445,38 773 332,99 

ZŠ Levočská 14 600 178,18 216 476,39 137 620,80 21 150,47 975 425,84 

ZŠ Nejedlého 2 772 850,96 278 614,25 298 654,48 9 434,63 1 359 554,32 

ZŠ Ing. Kožucha 11 795 039,16 294 238,55 186 746,04 8 441,79 1 284 465,54 

ZŠ Komenského 590 295,57 216 416,16 200 441,75 7 775,69 1 014 929,17 

ZŠ Hutnícka 16 681 660,04 252 335,63 192 198,81 4 911,25 1 131 105,73 

Základná umelecká škola 446 004,84 162 465,16 137 606,61 2 029,28 748 105,89 

Centrum voľného času 106 548,79 46 158,76 143 839,48 0,00 296 547,03 

Správa školských zariadení 1 876 712,30 672 896,03 469 249,47 16 198,00 3 035 055,80 

Spolu bežné výdavky školy: 7 203 878,47 2 624 054,48 2 196 533,55 124 378,66 12 148 845,16 

Domov dôchodcov 970 574,77 355 728,38 681 266,24 14 346,10 2 021 915,49 

Spolu bežné výdavky RO: 8 174 453,24 2 979 782,86 2 877 799,79 138 724,76 14 170 760,65 
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V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa mzdy a odvody v školstve zvýšili spolu o necelých 772 
tis. Eur. Na celkových bežných výdavkoch sa osobné výdavky podieľali 80 %. Na nákup tovarov a služieb 
bolo vynaložených o 29 tis. Eur viac ako v roku 2014 a transferové platby, čo sú nemocenské dávky, 
odchodné, odstupné, sa zvýšili oproti roku 2014 minimálne. Výdavky na nákup tovarov a služieb v roku 
2015 tvorili 18 % celkových bežných výdavkov v školstve. Aj v roku 2015 pokračovala výmena okien 
v ZŠ  na Hutníckej ul. a to v objeme 29 tis. Eur. V ZŠ Nad Medzou sa vymenila podlaha v šiestich 
triedach  vo výške 35 tis. Eur, údržba vnútorných komunikácií a oprava detského ihriska pre ŠKD boli 
v sume    27 tis. Eur. V ZŠ na Nejedlého ul. sa opravila strecha v sume 21 tis. Eur, vymenila sa podlaha 
v sume  36 tis. Eur, opravili sa šatne a fasáda v časti bazéna. V ZŠ na Komenského ul. sa vymenil 
asfaltový koberec na parkovisku v hodnote 28 tis. Eur.  

Správa školských zariadení investovala  do údržby terás, strechy a bleskozvodu v MŠ                  
na Nejedlého ul.. Nakúpila vybavenie (koberce, stolík pod počítač, skrine, výpočtovú techniku) do 
materských škôl, ale aj stroje a zariadenia (vysávače, kosačky). Do školskej jedálne pri MŠ na Stolárskej 
ul. sa zakúpili nerezové stoly,  vybavenie kuchyne sa doplnilo v MŠ na Tehelnej ul. Celkom 
predstavovalo interiérové a prístrojové vybavenie 405 tis. Eur. Druhou najvyššou položkou bežných 
prevádzkových výdavkov sú energie, za ktoré SŠZ zaplatila 222 tis. Eur. Mzdy a odvody v materských 
školách a detských jasliach sa oproti roku 2014 zvýšili o 160 tis. Eur, dosiahli objem 2 554 tis. Eur.  

Prehľad rastu miezd a odvodov v Správe školských zariadení: 
Rok 2012/2011   index rastu  1,02 
Rok 2013/2012   index rastu  1,03 
Rok 2014/2013   index rastu  1,02 
Rok 2015/2014   index rastu  1,07 

 
Bežné výdavky v roku 2015 v SŠZ dosiahli  čiastku celkom 3 035 tis. Eur. 

 
V domove dôchodcov dosiahli bežné výdavky čiastku 2 021 915 Eur, čo je o 44 tis. viac ako 

v roku 2014. Najvýraznejšie rástli výdavky na mzdy a odvody, celkom o 60 tis. Eur, čo bolo čiastočne 
zapríčinené realizáciou projektov v spolupráci s ÚPSVaR. Z prostriedkov ŠR bolo z projektov hradných 
80 % nákladov a 20 % tvorilo spolufinancovanie domova dôchodcov. Viac ako 65 % celkových výdavkov 
tvorili práve osobné výdavky.  

Prehľad rastu/poklesu miezd a odvodov v domove dôchodcov: 
Rok 2012/2011   index rastu  0,97 
Rok 2013/2012   index rastu  0,99 
Rok 2014/2013   index rastu  1,01 
Rok 2015/2014   index rastu  1,04 
 

Výdavky na nákup tovarov a služieb poklesli v roku 2015 oproti roku 2014 o 11 tis. Eur. Domov 
dôchodcov zabezpečuje obstarávanie formou elektronického trhoviska, čím sa ušetrili finančné 
prostriedky. Prevádzkové výdavky tvorili 33 % celkových výdavkov. Pokles nastal aj u transferových 
platieb o viac ako 5 tis. Eur, tieto sa na celkových výdavkoch podieľali len 1 %. Zdrojom financovania 
výdavkov bol transfer z MPSVaR  vo výške 741 120 Eur, vlastné príjmy vo výške 909 399 Eur, transfery 
z ÚPSVaR vo výške 35 235 Eur, mimorozpočtové prostriedky v sume 4 500 Eur a dotácia zriaďovateľa 
vo výške 344 880 Eur. 

 
Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie umožňujú sledovať výdavky podľa odvetvia,              

do ktorého bežné výdavky boli smerované. Najväčší objem výdavkov smeroval do školstva                  
a na všeobecné verejné služby. Prehľad bežných výdavkov za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014          
je v nasledujúcej tabuľke.  
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1 3 156 442,16 3 287 625 3 328 511 3 078 413,56 92,49

01.1.1. Výkonné a  zákonodarné orgány 2 883 588,98 3 103 326 3 134 047 2 901 237,91 92,57

01.1.2. Finančné a  rozpočtové zá leži tosti 10 972,04 14 260 12 970 10 057,68 77,55

01.3.2 Štatis tické s lužby 0,00 0 0 0,00 0,00

01.3.3 Iné všeobecné s lužby 59 723,83 59 850 61 315 60 938,71 99,39

01.6.0 Verejné s lužby inde neklas i fikované 97 206,45 0 9 990 9 989,56 100,00

01.7.0. Transakcia  verejného dlhu 104 950,86 110 189 110 189 96 189,70 87,30

2 3 122,56 3 596 3 666 3 465,91 94,54

02.2.0 Civi lná  ochrana 3 122,56 3 596 3 666 3 465,91 94,54

3 583 350,07 621 462 637 267 629 424,40 98,77

03.1.0. Pol ica jné s lužby 573 918,60 609 099 624 974 618 326,41 98,94

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 9 431,47 12 363 12 293 11 097,99 90,28

4 1 119 724,40 987 662 1 256 514 1 247 583,35 99,29

04.4.3. Výstavba 3 403,91 8 000 6 000 3 215,00 53,58

04.2.1 Veterinárna oblasť - odchyt 32 718,69 33 645 35 195 34 230,88 97,26

04.3.6 Energia  iná  ako elektrická  (teplo) 0,00 1 600 3 200 3 186,67 99,58

04.7.3 Cestovný ruch 163 215,07 4 570 70 987 69 563,06 97,99

04.5.1. Správa a  údržba ciest a  MVD 920 386,73 939 847 1 141 132 1 137 387,74 99,67

5 1 862 723,59 1 871 662 1 942 479 1 886 577,89 97,12

05.1.0. Nakladanie s  odpadmi 1 861 422,57 1 859 792 1 930 809 1 875 404,33 97,13

05.2.0. Nakladanie s  odpad. vodami 1 301,02 11 870 11 670 11 173,56 95,75

6 1 055 851,08 1 224 866 1 201 866,00 1 009 811,83 84,02

06.2.0. Rozvoj obcí 25 488,72 28 500 28 500 27 738,52 97,33

06.4.0. Verejné osvetlenie 472 712,69 454 663 424 663 393 853,95 92,75

06.6.0 Bývanie a  občianska  vybavenosť 557 649,67 741 703 748 703 588 219,36 78,57

7 0,00 0 5 319 5 318,66 99,99

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklas i fikované 0,00 0 5 319 5 318,66 99,99

8 1 936 684,53 1 970 073 2 084 332,00 2 072 269,18 99,42

08.1.0. Rekreačné a  športové s lužby 1 214 128,59 1 218 177 1 268 886 1 265 571,47 99,74

08.2.0. Kultúrne s lužby 428 603,88 423 990 459 690 459 438,58 99,95

08.3.0. Vys ielacie a  vydavateľské s lužby 175 742,32 186 638 196 638 196 477,39 99,92

08.4.0. Iné spoločenské s lužby-obradné s iene 70 154,52 82 018 73 118 66 386,95 90,79

08.6.0 Rekreácia , kul túra , náboženstvo 48 055,22 59 250 86 000 84 394,79 98,13

9 173 949,17 227 975 227 833 225 314,28 98,89

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie 103 540,00 141 100 141 100 141 100,00 100,00

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa  úrovne 37 301,17 48 705 48 563 46 044,28 94,81

09.6.0.2 Vedľa jš ie s lužby v primárnom vzdelávaní 33 108,00 18 700 18 704 18 704,00 100,00

09.6.0.3 Vedľa jš ie s lužby nižš ieho sekund.vzdelávania 0,00 19 470 19 466 19 466,00 100,00

10 491 977,07 552 557 767 905,00 692 473,42 90,18

10.2.0 Staroba 74 812,28 73 098 269 020 261 966,09 97,38

10.4.0 Rodina a  deti 14 640,52 31 400 16 400 11 044,50 67,34

10.7.0 Sociá lna  pomoc občanom v hmotnej núdzi 402 524,27 448 059 482 485 419 462,83 86,94

10 383 824,63 10 747 478 11 455 692 10 850 652,48 94,72

13 325 726,75 13 218 891 14 299 626 14 170 760,65 99,10

23 709 551,38 23 966 369 25 755 318 25 021 413,13 97,15

Výdavky rozpočtových organizácií mesta

Výdavky  bežné celkom:

Všeobecné verejné služby

Obrana

Verejný poriadok a bezpečnosť

Ekonomická oblasť

Ochrana životného prostredia

Bývanie a občianska vybavenosť

Zdravotníctvo

Rekreácia, kultúra, náboženstvo

Vzdelávanie

Sociálne zabezpečenie

Výdavky mesta  (bez rozpočtových organizácií)

Ukazovateľ
Skutočnosť 

k 31. 12. 2014

Rok 2015

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet
Skutočnosť

% 

plnenia
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2.Plnenie kapitálových výdavkov 

V roku 2015 boli kapitálové výdavky použité predovšetkým na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií, na rekonštrukciu MŠ a ihrísk. Finančné prostriedky smerovali aj do rekonštrukcie 
tepelných rozvodov. Zdrojom financovania bol predaj majetku, rezervný fond a vlastné zdroje. 
Z upraveného rozpočtu za mesto a rozpočtové organizácie 2 064 433 Eur bolo vyčerpaných 
1 893 298,38 Eur, čo je plnenie na 91,71 %. 

 

Tab. 38 Kapitálové výdavky v roku 2015 v Eur 

Kapitálové výdavky 
Schválený 

rozpočet 2015 
Upravený 

rozpočet 2015 
Skutočné 

čerpanie 2015 
% čerpania 

Rozpočtové organizácie 26 000 148 433 148 182,45 99,83 

Mesto Spišská Nová Ves 41 000 1 916 000 1 745 115,93 91,08 

S p o l u  67 000 2 064 433 1 893 298,38 91,71 

 

Investícia do rekonštrukcií MK, verejných priestranstiev a parkovísk predstavovala čiastku 
550 190 Eur, čo je z celkových kapitálových výdavkov 32 %. Asymetrické osvetlenie  priechodov          
pre chodcov na Duklianskej ul. (železničné priecestie), na autobusovej zastávke sídl. Západ, pri STK,      
na Elektrárenskej ul. - pri čerpacej stanici Shell si vyžiadalo 17 871 Eur. Vybudovalo sa ihrisko 
v Novoveskej Hute (63 605 Eur) a zrekonštruovalo ihrisko pri ZŠ Ing. O. Kožucha (70 591 Eur).                
Na sídlisku Tarča a Mier sa technicky zhodnotili tepelné rozvody v sume 475 529 Eur, z celkových 
investícií mesta tvoria tieto výdavky 27 %.  

Aj v roku 2015 sa pokračovalo v rekonštrukcii MŠ, zateplila sa MŠ Rybničná a zriadila nová MŠ 
na Tehelnej ul. pre rómske deti z časti priestorov administratívnej budovy podnikateľského inkubátora. 
Priestory kina na sídl. Mier sa zrekonštruovali v celkovej sume 92 999 Eur. Kamerový systém v meste   
sa zmodernizoval a rozšíril za 73 749 Eur, celkom sa v meste zrekonštruovalo 10 pôvodných kamier 
a osadilo 15 nových. 

Tab. 39 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v Eur 

Rozpočtová organizácia 
Skutočnosť 

2013 
Skutočnosť 

2014 
Skutočnosť 

2015 

ZŠ Nad Medzou 1 9 810,05 0,00 3 300,00 

ZŠ Lipová 13 0,00 0,00 8 233,20 

ZŠ Levočská 14 0,00 4 872,00 4 788,00 

ZŠ Z. Nejedlého 2 3 744,00 3 984,00 0,00 

ZŠ Ing. Kožucha 11 0,00 27229,40 17 987,60 

ZŠ Komenského 0,00 0,00 100,00 

ZŠ Hutnícka 16 0,00 0,00 0,00 

Základná umelecká škola 0,00 0,00 2 070,00 

Centrum voľného času 0,00 0,00 0,00 

Správa školských zriadení 44 450,31 22 601,88 100 815,25 

Spolu školstvo 58 004,36 58 687,28 137 294,05 

Domov dôchodcov 0,00 22 390,00 10 888,40 

Celkom kapitálové výdavky 58 004,36 81 077,28 148 182,45 
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Schválený rozpočet kapitálových výdavkov pre RO 26 000 Eur bol v priebehu roka upravený     
na 148 433 Eur. Skutočné výdavky sa čerpali na 99,83 % upraveného rozpočtu roku 2015. 

Oproti predchádzajúcim rokom boli výdavky vyššie, najviac sa investovalo v Správe školských 
zariadení, ktorá spravuje MŠ a to 100 815 Eur. Investovalo sa do zateplenia MŠ na Nejedlého ul., 
plynofikácie MŠ Rybničná, klimatizácie v SŠZ, projektovej dokumentácie. Do MŠ na Komenského ul.     
sa zakúpil konvektomat. Investície boli financované z vlastných príjmov RO.  

V ZŠ Nad medzou sa zo sponzorských prostriedkov nakúpili florbalové mantinely. Z vlastných 
príjmov obstarala ZŠ na Lipovej ul. umývačku riadov a plynovú panvicu do ŠJ v hodnote 8 233 Eur.       
Do ŠJ v ZŠ na Levočskej ul. sa kúpil elektrický varný kotol v hodnote 4 788 Eur tiež z vlastných príjmov. 
II. etapa rekonštrukcie vzduchotechniky v ZŠ Ing. O. Kožucha sa financovala z finančných prostriedkov 
zriaďovateľa v celkovej sume 14 988 Eur, projektová dokumentácia sa vyfinancovala z vlastných 
príjmov RO v sume 3 000 Eur. Akordeón, ktorý bol zakúpený v ZUŠ v hodnote 2 070 Eur bol obstaraný 
z vlastných príjmov tejto RO. 

V domove dôchodcov sa zakúpila priemyselná sušička bielizne, výkonnejšia umývačka riadu 
a nárezový stroj do kuchyne v celkovej hodnote 10 888 Eur z vlastných príjmov tejto rozpočtovej 
organizácie.  

Kapitálové výdavky podľa akcií a zdroje financovania 
Kapitálové výdavky boli financované z vlastných zdrojov mesta v objeme viac ako 34 tis. Eur, 

z predaja majetku viac ako 61 tis. Eur, z audiovizuálneho fondu 25 tis. Eur,  zo štátnych prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov viac ako 46 tis. Eur, zo štátnych prostriedkov roku 2015 40 tis. Eur a z grantov 
1 tis. Eur. Z rezervného fondu sa preinvestovalo viac ako 1 536 tis. Eur. Prehľad akcií financovaných 
z rezervného fondu: 

-nákup pozemkov 43 632,55 Eur 
-licencie 13 999,00 Eur 
-výpočtová technika 18 975,65 Eur 
-komunikačná infraštruktúra 21 349,82 Eur 
-kamerový systém 65 384,80 Eur 
-kino sídl. Mier 67 999,40 Eur 
-realizačné projekty 480,00 Eur 
-rekonštrukcia tepelných rozvodov 475 528,65 Eur 
-ihrisko Novoveská Huta 23 605,07 Eur 
-ihrisko pri ZŠ Ing. O. Kožucha 57 090,72 Eur 
-MŠ Tehelná 53 662,32 Eur 
-MŠ Rybničná 46 426,47 Eur 
-urnová stena 23 187,24 Eur 
-vodovod cintorín 26 264,70 Eur 
-IBV Červený jarok 2 000,00 Eur 
-bytový dom Lesná ul. 6 984,47 Eur 
-príspevok pre STEZ 12 000,00 Eur 
-kanalizácia Reduta 9 830,35 Eur 
-osvetlenie priechodov pre chodcov 17 870,85 Eur 
-rekonštrukcia miestnych komunikácií 550 189,56 Eur 
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Kapitálový výdavok použitý na 
Schválený 
rozpočet 

2015 

Upravený 
rozpočet 

2015 

Skutočné 
čerpanie 

2015 

% 
plnenia 

Rekonštrukcia materských škôl 0 125 000 124 988,79 99,99 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií 0 585 061 550 189,56 94,04 

Osvetlenie priechodov pre chodcov 0 18 000 17 870,85 99,28 

Rekonštrukcia kamerového systému 0 88 000 73 384,80 83,39 

Rekonštrukcia tepelných rozvodov, zariadení, PD 0 525 000 475 528,65 90,58 

Rekonštrukcia kina sídl. Mier 0 93 000 92 999,40 100,00 

Cintorín, urnová stena, vodovod,.. 0 75 000 73 749,42 98,33 

Cintorín rozšírenie 10 000 0 0,00 0,00 

Prípojky červený jarok 0 2 800 2 704,23 96,58 

Multicentrum 0 10 000 5 940,00 59,40 

Bytový dom Lesná 0 7 000 6 984,47 99,78 

Kanalizácia Reduta 0 10 000 9 830,35 98,30 

Projektová dokumentácia, územný plán, PD real. 31 000 40 100 22 992,60 57,34 

Nákup pozemkov 0 81 300 43 632,55 53,67 

Nákup motorových vozidiel 0 30 000 30 000,00 100,00 

Aktualizácia softvéru 0 9 600 9 600,00 100,00 

Nákup komunikačnej infraštruktúry 0 25 000 21 349,82 85,40 

Ihrisko Novoveská Huta 0 69 939 63 605,07 90,94 

Ihrisko pri ZŠ Kožucha 0 70 600 70 590,72 99,99 

Kapitálový príspevok pre STEZ 0 16 200 16 200,00 100,00 

Nákup výpočtovej techniky 0 20 000 18 975,65 94,88 

Nákup licencií a ostatných HM 0 14 400 13 999,00 97,22 

Kapitálové výdavky spolu 41 000 1 916 000 1 745 115,93 91,08 

 

V tabuľke sú uvedené výdavky bez kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume  550 189,56 Eur (bez ohľadu na zdroj) pozostáva: 
-regenerácia námestia      31 149,80 Eur  (uvoľnená zadržaná čiastka) 
-autobusové prístrešky MHD       4 782,60 Eur  (Mercury Market) 
-autobusové prístrešky MHD       4 769,88 Eur  (pri MPC) 
-autobusové prístrešky MHD       5 100,00 Eur  (Nitrianska ul.) 
-autobusové prístrešky MHD       5 520,00 Eur  (Gemerská ul.) 
-chodník Obrancov mieru     19 501,33 Eur  (rekonštrukcia a odvodnenie) 
-chodník J. Fandlyho      35 581,34 Eur  (rekonštrukcia a odvodnenie) 
-chodník Novoveská Huta     26 140,09 Eur  (pri Kamennom moste) 
-parkovisko sídl. Západ                   74 043,76 Eur  (Strojnícka ul.) 
-chodník v ZOO                      5 940,00 Eur  (okolo klietky medveďa) 
-parkovisko sídl. Tarča                   54 007,51 Eur  (Agátová ul.)   
-miestne komunikácie ostatné                  283 653,25 Eur  (v texte) 
 

Miestne komunikácie zahsňajú rekonštrukcie komunikácií na Levočskej ul.(36 668,71 €), ul. J. 
Fabiniho (90 804,83 €), Radlinského ul. (46 757,66 €),Trieda 1. Mája (88 207,86 €), ul. Z. Nejedlého 
(21 214,19 €). 
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 3.Výdavkové finančné operácie 

Kategória pozostáva z platieb za úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, z amortizácie 
istiny úverov, ktoré boli použité v minulosti. Mesto v rámci týchto transakcií účtuje  o splátkach istín 
úverov. Pre rok 2015 bol schválený rozpočet  vo výške 988 000 Eur. Zmenou rozpočtu schválenou 
zastupiteľstvom boli finančné operácie navýšené na sumu 1 078 238 Eur o splátky z úveru čerpaného 
na zníženie energetickej náročnosti budov MŠ. V zmysle zmluvy stimulačnú odmenu za splnenie 
podmienok projektu hradeného z EBRD vo výške 90 237,80 Eur bolo možné použiť len na splátky 
úveru. Skutočné čerpanie výdavkov vo výške 1 078 036,73 Eur dosiahlo 100 % upraveného rozpočtu. 
V roku 2015 sa hradili výdavky na splátky istín úverov v sume 1 078 036,73 takto:  

 úver prijatý v roku 2013, splátka istiny v roku 2015 vo výške   190 197,80 Eur 

 úver prijatý v roku 2013, splátka istiny v roku 2015 vo výške     33 000,00 Eur 

 úver prijatý v roku 2014, splátka istiny v roku 2015 vo výške   127 200,00 Eur  

 úver prijatý v roku 2009, splátka istiny v roku 2015 vo výške   366 240,00 Eur 

 úver prijatý v roku 2010, splátka istiny v roku 2015 vo výške   176 400,00 Eur 

 úver prijatý v roku 2010, splátka istiny v roku 2015 vo výške   175 680,00 Eur 

 úver prijatý zo ŠFRB, splátka istiny v roku 2015 vo výške               9 318,93 Eur 
     

Plnenie výdavkov celkom – rekapitulácia 
 

Tab. 40 Výdavky mesta a rozpočtových organizácií v Eur

2010 2011 2012 2013 2014 2015

bežné výdavky 23 605 721,62 24 440 954,94 22 752 494,04 23 620 281,76 23 709 551,38 25 021 413,13

kapitálové výdavky 9 631 391,79 10 985 853,85 7 511 038,83 1 145 691,07 2 239 403,38 1 893 298,38

finančné operácie 582 823,63 925 407,98 889 101,31 799 633,14 840 255,00 1 078 036,73

S p o l u : 33 819 937,04 36 352 216,77 31 152 634,18 25 565 605,97 26 789 209,76 27 992 748,24

Druh výdavku
Skutočné plnenie 
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V predchádzajúcej tabuľke a grafe sú uvedené výdavky podľa druhov za mesto a jeho 
rozpočtové organizácie. Výdavky v roku 2015 zaznamenali nárast oproti roku 2014 o viac ako 1 204 tis. 
Eur. Najviac, oproti predchádzajúcemu roku, vzrástli výdavkové finančné operácie, z dôvodu ukončenia 
realizácie projektu zníženia energetickej náročnosti budov MŠ.  Splátky úveru, ktorý bol čerpaný          
na tento účel sa zvýšili o 90 237,80 Eur. Táto stimulačná odmena za splnenie podmienok projektu        
sa mohla použiť len na splátku úveru. Nárast bežných výdavkov bol spôsobený zvýšenými mzdovými 
výdavkami z dôvodu zmeny platových taríf v školstve o 5 %, v samospráve o 2,5 %, realizáciou 
projektov a vyššími transferovými platbami (osobitný príjemca a dávky v hmotnej núdzi, vykrytie straty 
MHD a doplatok za rok 2014). 

Bežné výdavky sa na celkových výdavkoch podieľajú 89,4 %-mi, kapitálové 6,8 %-mi a finančné 
operácie 3,8 %-mi. Prehľad rastu, prípadne poklesu jednotlivých druhov výdavkov za mesto                     
aj s rozpočtovými organizáciami je v tabuľke. 

Index rast 
výdavkov 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

Bežné 1,04 0,93 1,04 1,00 1,06 

Kapitálové 1,14 0,68 0,15 1,95 0,85 

Finančné operácie 1,59 0,96 0,90 1,05 1,28 

Spolu 1,07 0,86 0,82 1,05 1,04 

      

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v platnom znení je 
mesto povinné počas rozpočtového roka monitorovať a hodnotiť plnenie programov mesta. K 30. 6. 
2015 bola vypracovaná monitorovacia správa, k 31. 12. 2015 hodnotiaca správa, ktorá  je súčasťou 
záverečného účtu. Spolu s hodnotením jednotlivých programov je v správe uvedené  aj čerpanie 
výdavkov podľa položiek platnej rozpočtovej klasifikácie. Sumárne plnenie podľa programov je 
v tabuľke. 

Výdavky mesta v rokoch 2010 až 2015 podľa programového rozpočtu v celých eurách. 

P
ro

g
ra

m

Skutočnosť  

2010

Skutočnosť 

2011

Skutočnosť 

2012

Skutočnosť 

2013

Skutočnosť 

2014

Rozpočet 

2015*

Skutočnosť 

2015

Plnenie 

v %

1. 36 712 37 418 33 082 41 250 36 812 38 140 37 873 99,30

2. 278 774 297 853 270 371 278 118 321 152 306 564 301 084 98,21

3. 3 305 010 4 331 523 3 279 913 3 108 471 3 295 638 3 917 882 3 729 998 95,20

4. 371 036 2 231 725 409 589 387 291 473 187 437 637 419 152 95,78

5. 570 873 370 426 257 524 243 250 409 806 758 656 721 772 95,14

6. 2 330 434 6 462 673 4 726 412 2 309 487 2 467 505 2 934 367 2 798 214 95,36

7. 1 399 340 2 190 372 769 839 975 760 841 257 1 207 603 945 795 78,32

8. 3 115 913 1 683 260 4 922 342 1 813 566 2 076 002 1 690 161 1 655 146 97,93

9. 2 237 920 2 313 484 2 891 305 2 408 409 2 496 027 2 601 063 2 527 811 97,18

10. 17 016 605 14 052 163 11 466 799 11 781 525 12 178 092 12 899 112 12 761 679 98,93

11. 561 538 630 896 450 922 514 828 511 402 561 520 559 615 99,66

12. 1 940 089 1 084 074 1 029 838 1 057 842 1 051 148 868 656 866 997 99,81
13. 655 693 666 349 644 698 645 809 631 183 676 628 667 612 98,67

33 819 937 36 352 216 31 152 634 25 565 606 26 789 210 28 897 989 27 992 748 96,87

Názov programu

Manažment výkonu samosprávy mesta

Doprava

Škols tvo

Kultúra

Šport

S P O L U :

Komunikujúce mesto

Podporné interné s lužby

Kl ientske s lužby

Manažment rozvoja  mesta

Životné prostredie mesta

Bývanie a  nebytové priestory

Sociá lna  s tarostl ivosť

Bezpečnosť občanov a  návštev. mesta
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Výdavky mesta a rozpočtových organizácií sú smerované do trinástich programov platnej 
programovej štruktúry. Skutočne sa vyčerpalo 96,87 % upraveného rozpočtu. Výdavky v jednotlivých 
programoch  čerpali tento rozpočet v rozmedzí od 90 – 100 %. Najnižšie čerpanie 78,32 %                       
je v programe č. 7 Bývanie a nebytové priestory. Do tohto programu patria výdavky týkajúca sa ŠFRB, 
správy bytov, nebytových priestorov, priemyselného parku, Multicentra. Uhrádzajú sa zálohové platby 
za dodávku médií (energie, voda a p.), pričom tieto položky sa mestu vracajú v mesačných platbách 
nájomcov bytov a nebytových priestorov. Z nich sa taktiež zabezpečujú revízie a kontroly s následným 
odstránením zistených nedostatkov (o ich početnosti a finančnej náročnosti na odstránenie nie             
je možné vopred vedieť), ako i nutná údržba bytového a nebytového fondu mesta. Hlavné 
nevyčerpané položky rozpočtu sú platby za médiá – pri tvorbe rozpočtu sa vychádza                                
zo skutočností predchádzajúcich období. Sumy v rozpočte predstavujú prostriedky na pokrytie 
nákladov v priemernom roku (posledné dva roky boli energeticky podpriemerné). Nevyčerpané 
prostriedky boli aj v položke 635006 – údržba budov a objektov. Nerealizovala sa údržba objektu 
reštaurácie Poľovník v Novoveskej Hute z dôvodu možného predaja a objektov na sídl. Mier, Šafárikovo 
námestie, ktoré  sa predali. 

8. Hospodárenie mesta a rozdelenie prebytku 
hospodárenia za rok 2015 
 

Druh príjmu Skutočnosť 2015 Druh výdavku Skutočnosť 2015 Výsledok 

Bežné príjmy 26 417 933,07 Bežné výdavky 25 021 413,13 1 396 519,94 

Kapitálové príjmy 482 249,88 Kapitálové výdavky 1 893 298,38 -1 411 048,50 

Finančné operácie 1 987 406,95 Finančné operácie 1 078 036,73 909 370,22 

Spolu príjmy 28 887 589,90 Spolu výdavky 27 992 748,24 894 841,66 

 
Výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je výsledkom dosiahnutým odpočítaním bežných 
a kapitálových výdavkov od bežných a kapitálových príjmov v roku 2015. 

Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 14 528,56 Eur 
po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR vo výške 86 465,63 Eur a cudzích prostriedkov na účte 
vo výške 6 150,12 Eur je výsledok hospodárenia schodok 107 144,31 Eur. 

Výsledok zistený podľa ustanovenia § 16 ods. 6  Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy je vypočítaný zo zostatku finančných prostriedkov na bankových 
účtoch mesta. Rozpočtové organizácie k 31. 12. 2015 mali na výdavkových a príjmových bankových 
účtoch nulové zostatky, všetky finančné prostriedky k 31. 12. 2015 odviedli zriaďovateľovi. Stav 
finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31. 12. 2015 bol 907 054,01 Eur. 

P.č. 
 

Názov účtu Číslo účtu Zostatok v Eurách 

1. 

P
ri

m
a 

b
an

ka
 

Sl
o

ve
n

sk
o

,a
.s

. 

Základný bežný účet 3400422003 456 385,20 

2. Účet nebytových priestorov 3400426012 72 925,93 

3. Účet tepelného hospodárstva 3400424033 2 938,65 

4. Účet príjmov RO 3400420016 4 518,73 

5. Účet dane z nehnuteľností 3400424025 204 377,49 

6. Účet exekúcií 3400425036 20 997,46 

7. Komunálny odpad 3470918354 10 495,38 

8. VÚB Účet bytov 1733156458 28 758,52 

9. VÚB Dotačný účet prenesené kompetencie 3400427007 440,56 
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10. 

P
ri

m
a 

b
an

ka
 

Sl
o

ve
n

sk
o

, 

a.
s.

 

Dotačný účet - školstvo 3400526039 959,52 

11. Dotačný účet  hmotnej núdze 3400427015 43,35 

12. Osobitný účet - nevyčerpané dotácie 3400426047 104 198,10 

13. Dotačný účet - ŠFRB 3400420024 15,12 

S p o l u    stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2015:   907 054,01 

 
Vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v zmysle § 16 ods. 6 vyššie 
uvedeného zákona v čiastke 86 465,63 Eur v tom: 

Účel transferu Druh transferu Suma v Eur Poskytovateľ 

Dopravné v ZŠ a MŠ nevyčerpaný transfer bežný 9 576,46 Okresný úrad Košice 

Havárie ZŠ Nad Medzou nevyčerpaný transfer bežný 30 000,00 Okresný úrad Košice 

Havárie ZŠ Nejedlého nevyčerpaný transfer bežný 34 000,00 Okresný úrad Košice 

Rodinné prídavky (záškoláctvo) nevyčerpaný transfer bežný 539,17 ÚPSVaR 

Sociálne služby v domove dôchodcov nevyčerpaný transfer bežný 2 167,12 MPSVaR SR 

Sociálne služby v Dome humanity nevyčerpaný transfer bežný 1 819,85 MPSVaR SR 

Projekt „Vzdelávanie bez hraníc“ z ESF, ŠR nevyčerpaný transfer bežný 8363,03 MŠVVaŠ SR 

Spolu 86 465,63  

 
Po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov a cudzích prostriedkov na 

bankových účtoch je výsledok hospodárenia – zostatok finančných operácií - za rok 2015 čiastka 
802 225,91Eur. Na účet rezervného fondu bola v zmysle uznesenia MsZ č. 184/2016      bod 7, zo dňa 15. 
6. 2016 prevedená čiastka 802 225,91, ktorá môže byť použitá v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, 
najmä na financovanie kapitálových výdavkov.  

Tab. 41 Prehľad plánovaného a skutočného rozpočtového hospodárenia mesta v roku 2015 

  
Skutočnosť 
31.12.2014 

Schválený 
rozpočet 

2015 

Upravený 
rozpočet 

2015 

Skutočnosť 
31.12.2015 

% 
plnenia 

Bežné príjmy - Mesto 23 503 765,02 23 459 038 24 934 150 24 994 195,30 100,24 

Bežné príjmy - RO školstvo 479 943,53 517 650 536 151 508 794,52 94,90 

Bežné príjmy - RO domov dôchodcov 912 856,91 899 400 909 400 914 943,25 100,61 

Bežné príjmy celkom 24 896 565,46 24 876 088 26 379 701 26 417 933,07 100,14 

Bežné výdavky - Mesto 10 383 824,63 10 747 478 11 455 692 10 850 652,48 94,72 

Bežné výdavky RO školstvo 11 347 828,95 11 244 491 12 280 026 12 148 845,16 98,93 

Bežné výdavky RO domov dôchodcov 1 977 897,80 1 974 400 2 019 600 2 021 915,49 100,11 

Bežné výdavky celkom 23 709 551,38 23 966 369,00 25 755 318 25 021 413,13 97,15 

Hospodárenie bežného rozpočtu 1 187 014,08 909 719,00 624 383 1 396 519,94  

Kapitálové príjmy - Mesto 2 578 792,72 145 281 404 442 482 249,88 119,24 

Kapitálové príjmy RO domov dôchodcov 0,00 0 0 0,00 0,00 

Kapitálové príjmy celkom 2 578 792,72 145 281,00 404 442 482 249,88 119,24 

Kapitálové výdavky - Mesto 2 158 326,10 41 000 1 916 000 1 916 000 91,08 

Kapitálové výdavky - RO školstvo 58 687,28 15 000 137 433 137 294,05 99,90 

Kapitálové výdavky - RO domov dôchodcov 22 390,00 11 000 11 000 10 888,40 98,99 

Kapitálové výdavky celkom 2 239 403,38 67 000,00 2 064 433 1 893 298,38 91,71 

Hospodárenie kapitál. rozpočtu 339 389,34 78 281,00 -1 659 991 -1 411 048,50  

Hospodárenie BR a KR 1 526 403,42 988 000,00 -1 035 608 -14 528,56  

Finančné operácie príjmové 2 033 415,26 0 2 113 846 1 987 406,95 94,02 

Finančné operácie výdavkové  840 255,00 988 000 1 078 238 1 078 036,73 99,98 

Výsledok finančných operácií 1 193 160,26 -988 000 1 035 608 909 370,22  

P r í j m y  celkom 29 508 773,44 25 021 369 28 897 989 28 887 589,90 99,96 

V ý d a v k y   celkom 26 789 209,76 25 021 369 28 897 989 27 992 748,24 96,87 

Prebytok +, schodok - 2 719 563,68 0 0 894 841,66  
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Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 2010 je vyčíslený aj s nerozpočtovanými finančnými transakciami v zmysle metodiky MF SR. 

 

(v eurách) (v eurách) (v eurách) (v eurách)

1 PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500) 30 806 691 25 021 369 28 346 502 28 897 989

2 v tom: daňové príjmy (100) 13 610 576 13 243 094 13 343 140 13 413 204

3            nedaňové príjmy (200) 6 297 657 4 462 458 4 565 114 4 557 961

z toho fin. transakcie príjmové 1 849 414

4            granty a transfery (300) 8 911 051 7 315 817 8 265 002 8 812 978

z toho fin. transakcie príjmové 69 687

5            príjmové finančné operácie (400, 500) 1 987 407 0 2 173 246 2 113 846

6 z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 1 987 407 0 2 173 246 2 113 846

7 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 0 0 0 0

8 VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800) 29 875 619 25 021 369 28 346 502 28 897 989

9 v tom: bežné výdavky (600) 26 904 284 23 966 369 25 272 805 25 755 318

z toho fin.transakcie výdavkové 1 882 871

10            kapitálové výdavky (700) 1 893 298 67 000 2 005 870 2 064 433

11            výdavkové finančné operácie (800) 1 078 037 988 000 1 067 827 1 078 238

12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8) 931 072 0 0 0

13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11) 21 701 988 000 -1 105 419 -1 035 608

14 Zmena  stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( r.15 - r.16) -27 810 0 0 0

15             stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia 763 219

16             stav vybraných  pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka 791 029

17 Zmena  stavu vybraných záväzkov (+, - ) ( r.19 - r.18) 123 796 0 0 0

18          stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia 1 005 521

19          stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka 1 129 317

20 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17) 95 987 0 0 0

21 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95  (r.13 + r.20) 117 688 988 000 -1 105 419 -1 035 608

Rozpočet 

upravený po 

31.8.2015

Rozpočet 

schválený

Rozpočet 

upravený
Číslo riadku Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

Skutočnosť k 

31.12.2015

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010
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Na výpočet výsledku hospodárenia bola použitá aj jednotná metodika platná pre Európsku 
úniu. Pre potreby vyčíslenia prebytku podľa ESA 2010 boli okrem príjmov a výdavkov použité aj 
vybrané položky aktív (pohľadávky) a vybrané položky pasív (záväzky) a ich zmena, ktorá pozitívne 
alebo negatívne vstupuje do výsledku hospodárenia v zmysle metodiky MF SR. K 31. 12. 2015 došlo 
oproti začiatku roka k poklesu pohľadávok, ich netto stavu a k poklesu záväzkov. Pokles pohľadávok 
znižuje prebytok, teda pôsobí negatívne na výsledok hospodárenia, pokles   záväzkov vstupuje             
do výsledku hospodárenia pozitívne, výsledok hospodárenia zvyšuje 

9. Informácia o vývoji mesta z pohľadu 
účtovníctva 
 

Aktíva a pasíva v materskej účtovnej jednotke 

Aktíva v Eur Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015 

Dlhodobý nehmotný majetok 73 338,45 55 715,25 

Dlhodobý hmotný majetok 104 403 757,77 103 574 955,11 

Finančné investície 6 459 038,70 6 213 403,70 

Stále aktíva spolu 110 936 134,92 109 844 074,06 

Zásoby 417 218,60 348 621,49 

Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce 20 232 474,33 20 590 526,00 

Pohľadávky 772 558,05 743 122,04 

Finančný majetok 3 731 032,05 2 633 963,11 

Poskytnuté fin. výpomoci  dlhodobé 0 0 

Obežné aktíva spolu 25 153 283,03 24 316 232,64 

Časové rozlíšenie 18 470,60 35 169,18 

AKTÍVA CELKOM 136 107 888,55 134 195 475,88 

 

Stav aktív k 31. 12. 2015 vo výške 134 195 475,88 Eur vyjadruje majetok mesta vo forme 
dlhodobého majetku, zásob, pohľadávok, finančného majetku.  

Stále aktíva: oproti roku 2014 došlo k zníženiu hodnoty o viac ako 1 092 tis. Eur. V priebehu 
roka 2015 mesto obstaralo pozemky v hodnote 112 683 Eur, z toho časť pozemkov získalo kúpou, časť 
zámenou, príp. dražbou. Rekonštrukciou priestorov kina na sídl. Mier sa zvýšila hodnota o 71 tis. Eur, 
rozšíril sa kamerový systém v meste (73 tis. Eur), zrekonštruovali sa MK, chodníky, parkoviská. 
Zaradené bolo aj technické zhodnotenie budov MŠ (zníženie energetickej náročnosti), ktoré sa zároveň 
delimitovalo do správy rozpočtovej organizácii mesta SŠZ. Finančné investície sa znížili o vklad mesta 
v s. r. o. Šport, ktorá sa zrušila a budova bola vrátená mestu. Následne bola správa tohto objektu 
prevedená do príspevkovej organizácie STEZ. Zaúčtovaním odpisov DHM a DNM sa zostatková hodnota 
majetku znížila o ročné odpisy vo výške 141 245 Eur. 

Obežné aktíva: poklesli oproti predchádzajúcemu roku o 837 tis. Eur, zásoby poklesli vplyvom 
spotreby pri projektoch realizovaných z EÚ a ŠR. Účet 355 zúčtovanie transferov z rozpočtu obce bol 
navýšený o delimitovaný majetok. Finančný majetok sa v roku 2015 znížil o viac ako 1 098 tis. Eur. 
Výška finančných prostriedkov na bankových účtoch v roku 2014 bola ovplyvnená predajom haly 
v priemyselnom parku. Tieto fin. prostriedky sa nepoužili, previedli do rezervného fondu. Účty 
časového rozlíšenia boli k 31. 12. 2015 vyššie z dôvodu zaúčtovania dobropisov a nákladov budúceho 
obdobia (poistné).  Celkom sa aktíva mesta znížili o 1 912 tis. Eur. 

Pasíva, ako zdroje majetku, predstavujú celkovú sumu záväzkov mesta a rozdielu majetku 
a záväzkov. Oproti roku 2014 došlo k poklesu pasív o 1 912 tis. Eur. 
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Vlastné imanie: zvýšenie o 199 tis. Eur vplyvom zúčtovania výsledku hospodárenia roku 2014 
do nevysporiadaného výsledku hospodárenia min. rokov. Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi bežného 
obdobia bol oproti roku 2014 nižší o 2 376 tis. Eur, keďže sa nerealizoval predaj majetku v takom 
rozsahu ako v predchádzajúcom roku. 

Záväzky: v roku 2015 sa nevytvorila rezerva na náklady za služby MHD, keďže je predpoklad 
preplatku. Z titulu neukončenia projektu (EÚ a ŠR, vlastné) rekonštrukcie domova dôchodcov a ZOS      
je mesto povinné vrátiť čiastku 377 370 Eur a to v zmysle dohody o splátkach. Z tohto dôvodu vykazuje 
zúčtovanie medzi subjektmi VS vyšší zostatok. Čiastka 87 tis. Eur predstavuje nevyčerpané transfery, 
ktoré sa môžu použiť v roku 2016 alebo sa do konca marca musia vrátiť. Krátkodobé a dlhodobé 
záväzky poklesli a klesol aj zostatok bankových úverov a to o ročné splátky istín.  

Časové rozlíšenie: zníženie o 1 245 tis. Eur, jedná sa hlavne o výnosy budúcich období, ktoré 
predstavujú cudzie zdroje majetku, tieto sa postupne rozpúšťajú do nákladov v časovej a vecnej 
súvislosti s odpismi. V roku 2015 boli z cudzích zdrojov financované úpravy v objekte podnikateľského 
inkubátora, ktorý zmenil  využitie na MŠ Tehelná ul. (24 900 €). Rozšírenie kamerového systému 
v meste bolo čiastočne financované zo ŠR (8 000 €), výstavba ihriska v Novoveskej Hute zo ŠR (40 000 
€), rekonštrukcia kina na sídl. Mier financovaná z audiovizuálneho fondu (25 000 €), zo záverečných 
žiadostí bola dofinancovaná IBV Červený jarok a projekt Slovenský raj. 

 

Pasíva v Eur Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015 

Nevysporiadaný výsledok hos. min. rokov 102 208 828,90 104 783 738,37 

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie 2 730 540,51 354 655,85 

Vlastné imanie spolu 104 939 369,41 105 138 394,22 

Rezervy 76 727,00 4 392,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi  ver. správy 72 997,52 464 547,44 

Dlhodobé záväzky 239 464,24 230 989,53 

Krátkodobé záväzky 989 747,58 881 202,34 

Bankové úvery 4 881 236,77 3 812 518,97 

Záväzky spolu 6 260 173,11 5 393 650,28 

Časové rozlíšenie 24 908 346,03 23 663 431,38 

PASÍVA CELKOM 136 107 888,55 134 195 475,88 

 

Aktíva a pasíva za konsolidovaný celok 

Aktíva v Eur Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015 

Dlhodobý nehmotný majetok 128 927 91 275 

Dlhodobý hmotný majetok 126 789 658 126 332 750 

Finančné investície   5 908 385 5 662 750 

Stále aktíva spolu 132 826 970 132 086 775 

Zásoby  662 855 646 549 

Zúčtovanie transferov medzi subjektmi VS  196 095 0 

Dlhodobé pohľadávky 20 643 7 603 

Krátkodobé pohľadávky 1 675 162 1 934 725 

Finančné účty 6 615 085 5 460 638 

Poskytnuté fin. výpomoci dlhodobé 0 0 

Obežné aktíva spolu 9 169 840 8 049 515 

Časové rozlíšenie 71 812 91 263 

AKTÍVA CELKOM 142 068 622 140 227 553 
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Aktíva a pasíva za konsolidovaný celok sa v roku 2015 oproti roku 2014 znížili o viac ako 1 841 
tis. Eur. Na strane aktív sa znížili všetky kategórie majetku okrem časového rozlíšenia. Znížili sa stále 
aktíva o viac ako 740 tis. Eur a to vo všetkých kategóriách. Najvýraznejšie zníženie sa týkalo hmotného 
majetku a finančných investícií, ktorých pokles bol spôsobený likvidáciou s. r. o. Šport a vrátením 
vkladu (budovy) mestu. Budova bola následne delimitovaná do správy príspevkovej organizácie STEZ. 
Obežné aktíva poklesli oproti roku 2014 o viac ako 1 120 tis. Eur, najvýraznejšie poklesli finančné účty. 
Finančné prostriedky získané z predaja majetku v roku 2014 v materskej ÚJ, boli v roku 2015 
investované do rekonštrukcií a obstarania majetku. Zúčtovanie medzi subjektmi VS v roku 2014            
vo výške 196 095 Eur, pohľadávka voči štátu bola v roku 2015 uspokojená priznaním náhrady               
za obmedzenie bežného obhospodarovania vo výške 126 tis. Eur v obchodnej spoločnosti Lesy mesta 
Spišská Nová Ves s. r. o. Jedná sa o lesné pozemky na území Prírodnej rezervácie Muráň. 
Poľnohospodárska platobná agentúra uhradila tejto spoločnosti čiastku 65 tis. Eur.                      
Dlhodobé pohľadávky klesli oproti minulému roku, o 260 tis. Eur, stúpli krátkodobé pohľadávky o viac 
ako 260 tis. Eur. najvýraznejšie v a. s. Emkobel (137 tis. Eur) za dodávku tepla, v s. r. o. Lesy mesta        
(o 84 tis. Eur) a v príspevkovej organizácii STEZ        (o 34 tis. Eur).  

Pasíva v Eur Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015 

Fondy 1 679 653 1 648 414 

Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov 103 039 735 105 742 311 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 872 718 533 717 

Vlastné imanie spolu: 107 592 106 107 924 442 
Rezervy 861 310 621 541 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 72 998 464 547 
Dlhodobé záväzky 313 064 316 436 

Krátkodobé záväzky 2 712 213 2 600 304 

Bankové úvery  4  981 804 3 812 519 

Záväzky spolu: 8 941 389 7 815 347 

Časové rozlíšenie: 25 535 127 24 487 764 

PASÍVA  CELKOM 142 068 622 140 227 553 

      
Pasíva sa k 31. 12. 2015 znížili oproti roku 2014 o viac ako 1 841 tis. Eur. Znížili sa záväzky a to hlavne 
krátkodobé. Rezervy vytvorené v roku 2014 sa čiastočne zrušili, prípadne rozpustili do výnosov. Na 
nevyčerpané dovolenky v RO, PO a meste sa rezervy v zmysle postupov účtovania už netvorili. Z titulu 
neukončenia projektu ŠR a EÚ, ktorý sa týkal rekonštrukcie domova dôchodcov a ZOS je mesto povinné 
vrátiť štátu čiastku 377 tis. Eur. Z tohto dôvodu sa zvýšila kategória pasív Zúčtovanie medzi subjektmi 
VS. Stav nesplatených bankových úverov bol nižší o 1 169 tis. Eur. V roku 2015 materská ÚJ nečerpala 
nové úvery, ročné splátky istín úverov boli vyššie o čiastku grantu (90 tis. Eur) poskytnutého na 
zníženie energetickej náročnosti budov MŠ. Obchodné spoločnosti nevykazujú zostatky nesplatených 
úverov. Emkobel a. s. čerpal v priebehu roka 2015 úver na preklenutie časového nesúladu medzi 
platbami od odberateľov plynu a platbami za dodávky plynu v rámci tzv. úverovej linky. Výnosy 
budúcich období (časové rozlíšenie) klesli o ročný odpis majetku obstaraného z cudzích zdrojov. 

10. Vývoj pohľadávok a záväzkov 

Pohľadávky v roku 2015 za materskú účtovnú jednotku 
V roku 2015 klesli pohľadávky v materskej účtovnej jednotke o 97 tis. Eur, z toho po lehote 

splatnosti o 93 tis. Eur. V priebehu roka mesto odpísalo pohľadávky v hodnote 101 tis. Eur, z toho 
daňové 35 tis. Eur, nedaňové 44 tis. Eur, z nájomného a služieb v bytoch 14 tis. Eur, v nebytových 
priestoroch 8 tis. Eur. Prehľad pohľadávok za mesto podľa druhov a lehoty splatnosti je v tabuľke. 
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spolu

korekcia 

(opravná 

položka)

z toho po 

lehote 

splatnosti

spolu

korekcia 

(opravná 

položka)

z toho po lehote 

splatnosti

314 -Poskytnutie preddavkov 61 365,65 0,00 0,00 63 328,41 0,00 0,00

 -energie spoločenstvá bytov 61 365,65 0,00 0,00 55 299,41 0,00 0,00

-elektrická energia (Východoslovenská energetika) 0,00 0,00 0,00 8 029,00 0,00 0,00

315 -Ostatné pohľadávky 909,00 0,00 0,00 909,00 0,00 0,00

318 -Pohľadávky z nedaňových príjmov 1 594 029,12 1 327 127,71 1 528 829,25 1 505 580,01 1 285 505,69 1 475 511,61

 -komunálny odpad 486 856,48 411 546,98 486 856,48 513 291,71 443 334,13 513 291,71

 -nájomné ostatné (MBC,p.p.,inkub.,poz.energie..) 182 568,27 136 310,67 182 414,49 141 207,63 96 709,45 141 139,23

 -faktúry 42 252,28 22 240,55 31 581,08 39 294,15 26 003,90 27 380,08

 -pokuty za priestupky 1 496,05 0,00 1 496,05 1 073,72 0,00 1 073,72

 -nájomné byty 705 064,16 648 899,02 688 539,06 663 675,08 610 918,59 658 759,97

 -nájomné nebytové priest. 136 005,88 108 130,49 136 005,88 131 568,37 108 539,62 131 568,37

 -ostatné (ŢP,práčovňa.,predaj byty, pohrebníctvo..) 1 936,21 0,00 1 936,21 2 298,53 0,00 2 298,53

 -dobropisy 37 849,79 0,00 0,00 13 170,82 0,00 0,00

319 -Pohľadávky z daňových príjmov 453 089,79 393 136,67 452 752,19 413 893,93 366 944,23 413 515,93

 z toho: 

 -daň z nehnuteľností 410 608,71 359 613,21 410 608,71 372 032,29 329 609,59 372 032,29

 -daň za psa 22 941,26 18 430,28 22 941,26 24 835,12 20 739,52 24 835,12

 -daň za uţívanie verejného priestranstva 8 069,34 4 160,30 8 069,34 5 814,94 5 811,54 5 814,94

 -zrušené dane 10 932,88 10 932,88 10 932,88 10 783,58 10 783,58 10 783,58

 -daň za predajné automaty 200,00 0,00 200,00 50,00 0,00 50,00

 -daň z ubytovania 337,60 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00

335 -Pohľadávky  voči zam. 211,79 0,00 0,00 252,87 0,00 0,00

341 -Daň z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

378 -Iné pohľadávky krátkodobé, dlhodobé z toho: 384 710,54 1 493,46 1 493,46 413 094,20 1 486,46 1 486,46

 -byty a nebytové priestory 379 897,73 0,00 0,00 411 541,34 0,00 0,00

 -ostatné (škody) 1 493,46 1 493,46 1 493,46 1 552,86 1 486,46 1 486,46

 -dohoda o pokonávke 3 319,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S p o l u 2 494 315,89 1 721 757,84 1 983 074,90 2 397 058,42 1 653 936,38 1 890 514,00

Druh pohľadávky

Rok 2014 Rok 2015
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Daňové pohľadávky boli ku koncu roka nižšie o 39 tis. Eur, nedaňové klesli o 88 tis. Eur. Iné 
pohľadávky, čo sú pohľadávky voči nájomcom bytov a nebytových priestorov (NP) za mestom 
uhradené faktúry za dodávky energií a za služby sa zvýšili o 32 tis. Eur. Tieto budú zúčtované                 
pri ročnom vyúčtovaní bytov a NP. Ročnému zúčtovaniu podliehajú aj preddavky poskytnuté 
spoločenstvám bytov v bytových domoch, v ktorých mesto vlastní menší počet bytov. 

Nedoplatky na nájomnom v nebytových priestoroch klesli aj z dôvodu nižšieho ročného 
predpisu (predaj haly a pozemkov). Pohľadávky z nájomného v bytoch  klesli k 31. 12. 2015 o 41 tis. Eur 
aj vďaka výberu cez osobitného príjemcu. Mesto v roku 2015 vykonávalo inštitút osobitného príjemcu 
sociálnych dávok osôb, u ktorých eviduje nedoplatky na nájomnom a na poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Mesto je osobitným príjemcom u 62 občanov, u ktorých evidujeme 
nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Prostredníctvom 
tohto inštitútu boli v roku 2015 uhradené nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v čiastke 12 156,76 Eur. 

Z nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady u fyzických osôb, ktorý je v čiastke 
455 211,74 Eur, nedoplatky v lokalitách Potočná, Lesná, Hájik, Podskala, Hviezdoslavova ulica 
predstavujú 199 705,96 Eur. Veľký podiel na nedoplatkoch u dani z nehnuteľností – právnické osoby 
majú daňový dlžníci, na ktorých bol vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo sú v likvidácii. 
Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľností – právnické osoby - evidovaného vo výške 341 997,81 
Eur sú nedoplatky daňovníkov v konkurze a reštrukturalizácii v čiastke 56 093,58 Eur. U týchto 
daňovníkov činnosť vymáhania nedoplatkov končí prihlásením pohľadávok do konkurzu alebo 
reštrukturalizácie na príslušnom súde a u správcu. V ďalších zdaňovacích obdobiach po vyhlásení 
konkurzu alebo reštrukturalizácie sa splátky dane prihlasujú priebežne u správcov. Ďalšími daňovými 
dlžníkmi sú spoločnosti v likvidácii s celkovou výškou nedoplatku 235 325,81 Eur. 

V roku 2015 daňovou exekúciou boli vymáhané nedoplatky na: 

- dani za psa u fyzických  a právnických osôb, 
- dani z nehnuteľností u fyzických a právnických osôb, 
- dani za užívanie verejného priestranstva u fyzických a právnických osôb, 
- miestnom poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, 
- miestnom poplatku za komunálne odpady u fyzických osôb a právnických osôb. 

V roku 2015 bolo vydaných 505 rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania, na celkovú 
výšku nedoplatkov 137 533,09 Eur, z toho: 

a) na dôchodok 104 rozhodnutí, 
b) na mzdu 139 rozhodnutí, 
c) na účet 262 rozhodnutí. 

  Za účelom zabezpečenia daňových nedoplatkov bolo v roku 2015 vydaných 18 rozhodnutí 

o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok daňových dlžníkov v celkovej výške 63 167,67 Eur. 

Daňovým exekučným konaním bola získaná čiastka 129 555,26 Eur.  

 

Pohľadávky v roku 2015 za konsolidovaný celok 

Stav pohľadávok za konsolidovaný celok predstavoval čiastku 2 122 452,26 Eur, z toho 
dlhodobé pohľadávky boli 7 602,93 Eur a krátkodobé 2 114 849,33 Eur. Prehľad pohľadávok podľa 
jednotlivých organizácii a spoločností mesta je uvedený v tabuľke v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. Celkom sa stav pohľadávok oproti roku 2014 zvýšil o 249 tis. Eur. 



96 
 

     

 

spolu (netto)                   

1=2+3-4

z toho v lehote 

splatnosti           

2

z toho po lehote 

splatnosti              

3
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položky                                              

4

spolu (netto)                   

1=2+3-4

z toho v lehote 

splatnosti           

2

z toho po lehote 

splatnosti              

3

opravné 

položky                                              

4

Mesto Spišská Nová Ves 772 558,05 511 240,99 1 983 074,90 1 721 757,84 743 122,04 506 544,42 1 890 514,00 1 653 936,38

* krátkodobé 772 558,05 510 332,57 1 983 074,90 1 720 849,42 743 122,04 506 544,42 1 889 612,58 1 653 034,96

* dlhodobé 0,00 908,42 0,00 908,42 0,00 0,00 901,42 901,42

ZŠ Nad Medzou 3 727,67 3 727,67 0,00 0,00 52,93 52,93 0,00 0,00

* krátkodobé 3 727,67 3 727,67 0,00 0,00 52,93 52,93 0,00 0,00

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZŠ Lipová 47,98 47,98 0,00 0,00 69,74 69,74 0,00 0,00

* krátkodobé 47,98 47,98 0,00 0,00 69,74 69,74 0,00 0,00

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZŠ Levočská 663,71 663,71 0,00 0,00 1 105,57 1 105,57 0,00 0,00

* krátkodobé 663,71 663,71 0,00 0,00 1 105,57 1 105,57 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 1 167,88 1 167,88 0,00 0,00

* krátkodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 1 167,88 1 167,88 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 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 Hutnícka 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

ZUŠ 376,00 376,00 0,00 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00

* krátkodobé 376,00 376,00 0,00 0,00 103,00 103,00 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 16,92 16,92 0,00 0,00

* krátkodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 16,92 16,92 0,00 0,00

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SŠZ 6 195,19 6 195,19 0,00 0,00 7 129,74 7 129,74 0,00 0,00

* krátkodobé 6 195,19 6 195,19 0,00 0,00 7 129,74 7 129,74 0,00 0,00

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Domov dôchodcov 4 013,20 4 013,20 91 682,15 91 682,15 34 784,45 34 784,45 86 977,16 86 977,16

* krátkodobé 4 013,20 4 013,20 91 682,15 91 682,15 34 784,45 34 784,45 86 977,16 86 977,16

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MKC 21 470,03 8 284,17 13 979,47 793,61 23 147,89 11 930,45 12 045,91 828,47

* krátkodobé 21 470,03 8 284,17 13 979,47 793,61 23 147,89 11 930,45 12 045,91 828,47

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZOO 3 121,40 0,00 3 121,40 0,00 403,58 403,58 0,00 0,00

* krátkodobé 3 121,40 0,00 3 121,40 0,00 403,58 403,58 0,00 0,00

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STEZ 35 268,80 28 302,87 6 965,93 0,00 69 142,73 75 630,33 0,00 6 487,60

* krátkodobé 35 268,80 28 302,87 6 965,93 0,00 69 142,73 75 630,33 0,00 6 487,60

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 16 778,50 5 975,04 13 509,21 2 705,75 14 593,68 17 299,43 0,00 2 705,75

* krátkodobé 5 975,04 5 975,04 0,00 0,00 14 593,68 17 299,43 0,00 2 705,75

* dlhodobé 10 803,46 0,00 13 509,21 2 705,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 162 191,11 87 986,53 245 954,27 171 749,69 246 240,50 84 749,08 326 255,57 164 764,15

* krátkodobé 162 191,11 87 986,53 245 954,27 171 749,69 246 240,50 84 749,08 326 255,57 164 764,15

* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emkobel, a.s. 846 569,51 767 737,68 81 122,77 2 290,94 981 371,61 842 381,51 141 281,04 2 290,94

* krátkodobé 836 730,33 767 737,68 71 283,59 2 290,94 973 768,68 834 778,58 141 281,04 2 290,94

* dlhodobé 9 839,18 0,00 9 839,18 0,00 7 602,93 7 602,93 0,00 0,00

SPOLU 1 872 981,15 1 424 551,03 2 439 410,10 1 990 979,98 2 122 452,26 1 583 369,03 2 457 073,68 1 917 990,45

Rok 2014 Rok 2015

Druh pohľadávky
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Stav pohľadávok v lehote splatnosti sa zvýšil o viac ako 158 tis. Eur, o  sumu 18 tis. Eur sa zvýšili 
aj pohľadávky po lehote splatnosti. Opravné položky sa oproti roku 2014 znížili o 73 tis. Eur. Najvyššie 
neuhradené pohľadávky (brutto) sú v meste (2 397 058 Eur), tieto tvoria z celkových pohľadávok 4 040 
443 Eur (brutto) až 59,3 %. Mesto predpisuje pohľadávky poplatníkom v počte 16 453 a daňovníkom 
v počte 13 815. Druhou účtovnou jednotkou, ktorá vykazuje vo svojom účtovníctve vysoké pohľadávky je 
Emkobel, a. s.. Pohľadávky tejto spoločnosti sú z veľkej časti v lehote splatnosti a tvoria necelých 24,3 % 
z celkových pohľadávok konsolidovaného celku. Oproti roku 2014 sa pohľadávky tejto spoločnosti zvýšili 
o 135 tis. Eur. Viac ako 411 tis. Eur, čo je 10 % z celkových pohľadávok, vykazujú Lesy mesta Spišská Nová 
Ves, s. r. o., z toho 326 tis. Eur tvoria pohľadávky po lehote splatnosti. Oproti roku 2014 sa aj v tejto 
spoločnosti pohľadávky zvýšili o 77 tis. Eur. Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 87 tis. Eur eviduje 
rozpočtová organizácia Domov dôchodcov. Sú to pohľadávky za poskytnuté služby klientom, ktorých 
dôchodok nepostačuje na financovanie služieb v domove. Príbuzní týchto klientov (pokiaľ existujú) 
nechcú alebo sa nemôžu na financovaní podieľať. Oproti roku 2014 sa zvýšili pohľadávky v domove 
dôchodcov celkom o 26 tis. Eur, z toho krátkodobé sa zvýšili o 30 tis. Eur, dlhodobé klesli o 5 tis. Eur. 

Záväzky v roku 2015 za materskú účtovnú jednotku 

 

1 229 211,82 82 451,37 1 112 191,87 688,95

239 464,24 0,00 230 989,53 0,00

379 - Iné záväzky (pamätník elektrifikácie) 0,00 0,00 1 025,12 0,00

239 464,24 0,00 229 964,41 0,00

7 089,65 0,00 7 304,31 0,00

232 374,59 0,00 222 660,10 0,00

989 747,58 82 451,37 881 202,34 688,95

721 485,01 82 451,37 617 451,25 688,95

208 136,67 82 451,37 108 855,05 688,95

513 348,34 0,00 508 596,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

214 425,74 0,00 211 057,94 0,00

131 270,24 0,00 125 518,47 0,00

83 155,50 0,00 85 539,47 0,00

19 590,18 0,00 17 021,76 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19 590,18 0,00 17 021,76 0,00

24 927,72 0,00 25 956,90 0,00

3 019,51 0,00 5 232,23 0,00

21 908,21 0,00 20 724,67 0,00

9 318,93 0,00 9 714,49 0,00

9 318,93 0,00 9 714,49 0,00

379 - Iné záväzky

47 - krátkodobé záväzky v tom:

479 - Ostatné záväzky do 1 roka ŠFRB

372 - Transfery a zúčtov. mimo VS

32- Záväzky spolu v tom:

321 – Dodávatelia

324 - Prijaté preddavky

325 – Ostatné záväzky

33 –   Zúčtovanie so zamestnancami...v tom:

331 – Zamestnanci

336 - Zúčtov. s org. soc. a ZP

34 - Zúčtovanie daní v tom:

341 - daň z príjmov

342 - ostatné priame dane

37 - Iné záväzky v tom:

Krátkodobé záväzky:

Ukazovateľ

Údaje v EUR

k 31.12.2014
z toho po  lehote  

splatnosti
k 31.12.2015

z toho po  lehote  

splatnosti

Záväzky celkom:

Dlhodobé záväzky:

47- Dlhodobé záväzky spolu v tom:

472 - Záväzky zo sociálneho fondu

479- Ostatné dlhodobé záväzky (ŠFRB)

 

Stav záväzkov mesta k 31. 12. 2015 vo výške 1 112 tis. Eur je oproti roku 2014 nižší o 117 tis. Eur. 
Dlhodobé záväzky klesli o viac ako 8 tis. Eur, krátkodobé o 109 tis. Eur. Na účte iné záväzky sú finančné 
prostriedky z dobrovoľnej zbierky na zhotovenie pamätníka elektrifikácie SNV vo výške 1 tis. Eur, zbierka 
pokračuje až do roku 2018. Ostatné dlhodobé záväzky predstavujú záväzok voči ŠFRB vo výške 
nesplateného dlhodobého úveru v objeme 223 tis. Eur. Po lehote splatnosti je v materskej účtovnej 
jednotke faktúra od dodávateľa, voči ktorému bolo začaté exekučné konanie zo strany daňového úradu.  
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Úhrada bola zrealizovaná až po doručení exekučného príkazu v roku 2016. Záväzky z dodávateľsko –
odberateľských vzťahov klesli oproti roku 2014 o 100 tis. Eur. Prijaté preddavky v objeme viac ako 508 
tis. Eur sú v porovnateľnej výške ako v roku 2014 a predstavujú záväzok mesta vyúčtovať prijaté platby 
za služby v bytoch a nebytových priestoroch. Záväzky voči zamestnancom 126 tis. Eur sú z nevyplatených 
miezd za mesiac december 2015. Platby dane z príjmov zo miezd zamestnancov, platby za poistné        
do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, ako aj platby zo miezd voči tretím osobám,                       
sú realizované riadne a včas, záväzky z týchto vzťahov predstavujú neuhradené záväzky zo miezd             
za mesiac december 2015. 

 

Záväzky v roku 2015 za konsolidovaný celok 

Agregované záväzky k 31. 12. 2015 za konsolidovaný celok mesta klesli oproti roku 2014 o 109 
tis. Eur. Klesli záväzky v lehote splatnosti, a to o 21 tis. Eur, po lehote splatnosti klesli výraznejšie o 87 
tis. Eur na úroveň 28 tis. Eur. 

K najvýraznejšiemu zníženiu došlo v materskej účtovnej jednotke (celkom o 117 tis. Eur), 
záväzky po lehote splatnosti klesli o 82 tis. Eur, záväzky v lehote splatnosti o 35 tis. Eur. Obchodná 
spoločnosť Emkobel, a. s. zaznamenala nárast záväzkov o 47 tis. Eur, jedná sa o krátkodobé záväzky. 
Záväzky z obchodného styku sa zvýšili oproti roku 2014 o 9 tis. Eur, záväzky voči zamestnancom 
poklesli o 7 tis. Eur, záväzky zo sociálneho zabezpečenia klesli o 5 tis. Eur. Nárast o 50 tis. Eur oproti 
roku 2014 je u záväzkov z DPH.  

Obchodná spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. vykazovala záväzky v celkovej výške 
296 tis. Eur, čo je o 41 tis. menej ako v roku 2014. 

Obchodná spoločnosť BIC, s. r. o. vykazovala k 31. 12. 2015 krátkodobé záväzky vo výške 
porovnateľnej s rokom 2014 a to 33 tis. Eur. Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti sa v tejto 
spoločnosti zvýšili o 5 tis. Eur, čo predstavuje prijatú pôžičku zo združenia Podnikateľský inkubátor. 
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti klesli, záväzky z obchodného styku boli vo výške 17 tis. Eur, 
ďalšie záväzky voči zamestnancom a poisťovniam boli vo výške porovnateľnej s rokom 2014. 
Spoločnosť splatila zostatok dlhodobého bankového úveru v roku 2015, a to vo výške 568 Eur. 

Záväzky po lehote splatnosti vykazujú v rámci konsolidovaného celku aj Správa školských 
zariadení vo výške 1 tis. Eur (rozpočtová organizácia), Mestské kultúrne centrum vo výške 21 tis. Eur 
(príspevková organizácia). 

V rámci konsolidácie boli vykonané úpravy záväzkov. Najvyššiu čiastku, ktorá ovplyvnila úpravy, 
v objeme 20 532 tis. Eur tvorí úprava účtu 355, čo je záväzok rozpočtových a príspevkových organizácii 
voči zriaďovateľovi vo výške zostatkovej hodnoty majetku v ich správe. V rovnakej výške je pohľadávka 
na strane zriaďovateľa. Konsolidačné úpravy sa týkali aj záväzku rozpočtových organizácií voči 
zriaďovateľovi vo výške neodvedených príjmov z bežnej činnosti evidovaných na účte 351 v objeme 58 
tis. Eur. V rovnakej výške je pohľadávka zriaďovateľa voči rozpočtovým organizáciám. Konsolidačné 
úpravy záväzkov voči dodávateľom dosiahli sumu 171 tis. Eur.  

Prehľad záväzkov k 31. 12. 2015 podľa splatnosti a účtovných jednotiek je uvedený v tabuľke 
v porovnaní s rokom 2014. 
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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 1 229 211,82 1 146 760,45 82 451,37 1 112 191,87 1 111 502,92 688,95

* krátkodobé 989 747,58 907 296,21 82 451,37 881 202,34 880 513,39 688,95

* dlhodobé 239 464,24 239 464,24 0,00 230 989,53 230 989,53 0,00

ZŠ Nad Medzou 120 946,99 120 946,99 0,00 109 664,73 109 664,73 0,00

* krátkodobé 117 493,97 117 493,97 0,00 105 481,95 105 481,95 0,00

* dlhodobé 3 453,02 3 453,02 0,00 4 182,78 4 182,78 0,00

ZŠ Lipová 60 710,81 60 710,81 0,00 63 344,28 63 344,28 0,00

* krátkodobé 57 633,41 57 633,41 0,00 61 276,00 61 276,00 0,00

* dlhodobé 3 077,40 3 077,40 0,00 2 068,28 2 068,28 0,00

ZŠ Levočská 69 637,20 68 656,06 981,14 74 389,83 74 389,83 0,00

* krátkodobé 68 656,06 68 656,06 0,00 72 794,20 72 794,20 0,00

* dlhodobé 981,14 0,00 981,14 1 595,63 1 595,63 0,00

ZŠ Nejedlého 127 536,96 127 536,96 0,00 126 723,97 126 723,97 0,00

* krátkodobé 121 377,51 121 377,51 0,00 120 353,77 120 353,77 0,00

* dlhodobé 6 159,45 6 159,45 0,00 6 370,20 6 370,20 0,00

ZŠ Ing. Kožucha 112 781,52 112 781,52 0,00 114 480,03 114 480,03 0,00

* krátkodobé 108 710,35 108 710,35 0,00 109 988,60 109 988,60 0,00

* dlhodobé 4 071,17 4 071,17 0,00 4 491,43 4 491,43 0,00

ZŠ Komenského 99 298,46 99 298,46 0,00 94 420,98 94 420,98 0,00

* krátkodobé 91 751,69 91 751,69 0,00 87 402,21 87 402,21 0,00

* dlhodobé 7 546,77 7 546,77 0,00 7 018,77 7 018,77 0,00

ZŠ Hutnícka 90 325,72 90 325,72 0,00 102 069,30 102 069,30 0,00

* krátkodobé 85 364,45 85 364,45 0,00 96 970,89 96 970,89 0,00

* dlhodobé 4 961,27 4 961,27 0,00 5 098,41 5 098,41 0,00

ZUŠ 68 155,44 68 155,44 0,00 58 868,38 58 868,38 0,00

* krátkodobé 66 340,57 66 340,57 0,00 56 657,42 56 657,42 0,00

* dlhodobé 1 814,87 1 814,87 0,00 2 210,96 2 210,96 0,00

CVČ 12 749,70 12 749,70 0,00 21 130,50 21 130,50 0,00

* krátkodobé 12 110,34 12 110,34 0,00 20 615,39 20 615,39 0,00

* dlhodobé 639,36 639,36 0,00 515,11 515,11 0,00

SŠZ 200 512,62 199 411,77 1 100,85 220 681,76 219 327,86 1 353,90

* krátkodobé 195 787,26 194 686,41 1 100,85 214 699,26 213 345,36 1 353,90

* dlhodobé 4 725,36 4 725,36 0,00 5 982,50 5 982,50 0,00

Domov dôchodcov 137 442,94 137 442,94 0,00 143 455,98 143 455,98 0,00

* krátkodobé 134 583,08 134 583,08 0,00 139 191,96 139 191,96 0,00

* dlhodobé 2 859,86 2 859,86 0,00 4 264,02 4 264,02 0,00

MKC 57 898,30 30 411,94 27 486,36 56 279,63 35 586,50 20 693,13

* krátkodobé 57 847,15 30 360,79 27 486,36 56 106,40 35 413,27 20 693,13

* dlhodobé 51,15 51,15 0,00 173,23 173,23 0,00

ZOO 13 578,14 13 578,14 0,00 20 575,07 20 575,07 0,00

* krátkodobé 13 039,23 13 039,23 0,00 19 882,17 19 882,17 0,00

* dlhodobé 538,91 538,91 0,00 692,90 692,90 0,00

STEZ 139 132,30 139 132,30 0,00 106 172,48 106 172,48 0,00

* krátkodobé 138 370,57 138 370,57 0,00 105 214,46 105 214,46 0,00

* dlhodobé 761,73 761,73 0,00 958,02 958,02 0,00

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 37 188,66 33 592,14 3 596,52 38 008,15 32 820,11 5 188,04

* krátkodobé 36 112,14 32 515,62 3 596,52 32 820,11 32 820,11 0,00

* dlhodobé 1 076,52 1 076,52 0,00 5 188,04 0,00 5 188,04

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 337 206,73 337 145,48 61,25 296 034,03 295 667,19 366,84

* krátkodobé 307 299,34 307 238,09 61,25 261 575,69 261 208,85 366,84

* dlhodobé 29 907,39 29 907,39 0,00 34 458,34 34 458,34 0,00

Emkobel, a.s. 288 139,81 288 139,81 0,00 335 275,85 335 275,85 0,00

* krátkodobé 287 165,44 287 165,44 0,00 335 098,43 335 098,43 0,00

* dlhodobé 974,37 974,37 0,00 177,42 177,42 0,00

SPOLU 3 202 454,12 3 086 776,63 115 677,49 3 093 766,82 3 065 475,96 28 290,86

Rok 2014 Rok 2015

Druh záväzku
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11. Hospodársky výsledok za rok 2015 – vývoj 
nákladov a výnosov  
 

Hospodársky výsledok za materskú účtovnú jednotku 

Tab. 42 Náklady  - popis a výška  položiek (v Eur) 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ 
Suma           

k 31. 12. 2014 
Suma            

k 31. 12. 2015 

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  394 556,28 274 953,98 

 502 – Spotreba energie 507 865,37 480 379,74 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie 896 504,05 977 724,51 

 512 – Cestovné 5 699,62 6 739,30 

 513 – Náklady na reprezentáciu  33 598,40 33 995,19 

 518 – Ostatné služby  2 144 588,29 2 044 552,53 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  2 104 536,09 2 073 211,07 

 524 – Zákonné sociálne náklady 733 841,89 736 682,89 

 525 – Ostatné sociálne poistenie 25 803,04 25 328,28 

 527 – Ostatné sociálny náklady 135 034,10 130 193,00 

 528 -  Sociálne náklady nad rámec 19 497,50 8 383,00 

Dane a poplatky  538 – Ostatné dane a poplatky 58 154,87 64 332,29 

Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

541 – ZC predaného DNM a DHM 1 640 160,24 121 528,97 

 542 – Predaný materiál 1 661,57 602,33 

 544 -  Zmluvné pokuty a penále 0,00 0,00 

 546 – Odpis pohľadávky 11 329,89 22 198,42 

 546 1 – Odpis pohľadávky daňovej 19 293,07 34 848,27 

 546 2 – Odpis pohľadávky nedaňovej 16 726,23 44 092,60 

 
548 – Ostatné náklady na prev. 
činnosť 

187 036,50 184 946,25 

 549 – Manká a škody 663,88 0,00 

Odpisy, rezervy a opravné 
položky  

551 1 – Odpisy majetkové od. vlastné 589 103,23 597 005,02 

z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie čas. 
rozlíšenia 

551 2 – Odpisy organizačné od. 
vlastné 

59 772,26 60 978,45 

 551 3 – Odpisy tepelné hospodárstvo  364 310,71 353 865,10 

 551 31,40 – Odpisy z KT ŠR a EÚ 709 769,44 687 352,21 

 551 4,5-Zostatková cena pri likvidácii 13 308,95 13 628,20 

 553 – Tvorba ostatných rezerv 76 727,00 4 392,00 

 558 – Tvorba ostatných rezerv – pohľ. 91 491,71 48,00 

 559 – Tvorba oprav.pol. z finanč.činn. 0,00 0,00 

Finančné náklady  
561 – Predané cenné papiere a 
podiely 

0,00 0,00 

 562 – Úroky z úveru 101 007,11 92 123,34 

 563 – Kurzové straty 0,00 1,55 

 568 – Ostatné finančné náklady 52 530,27 49 170,23 

Náklady na transfery a náklady 
z odvodu príjmov  

584 1– Náklady na transfer - bežné 7 545 824,87 7 563 951,15 

 
584 2 – Náklady na transfer - 
kapitálové 

755 829,47 753 679,66 
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585 – Náklady na transfer ostat. sub. 
VS 

4 494,52 4 494,32 

 
586 1 – 3 Náklady na transfer iným 
sub. 

867 623,65 1 076 878,17 

 586 4 – Náklady na transfer RŠK  178 841,78 431 086,56 

 587- náklady na ostatné transfery 935,87 722,19 

Dane z príjmov 591 – Splatná daň z príjmov - zrážková 1 079,66 1 925,85 

Spolu  20 349 201,38 18 955 994,62 

 

Náklady za rok 2015 v čiastke 18 956 tis. Eur boli o 1 393 tis. nižšie ako v roku 2014, kedy boli 
ovplyvnené predajom ešte neodpísaného majetku. Viac sa v roku 2015 vynaložilo na opravy majetku, 
celkom 978 tis. Eur. Vyššie boli aj náklady na transfery, ktoré sa poskytli v zmysle platného VZN             
a na služby vo verejnom záujme (vykrytie straty MHD). Ratingovej agentúre boli uhradené finančné 
prostriedky vo výške 4 235 Eur. Na úhradu audítorských  služieb bolo v roku 2015 vynaložených 7 200 
Eur za audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a za overenie súladu výročnej správy          
so závierkami. Prehľad vybraných nákladov mesta je v tabuľkách. 

 

Ostatné služby – účet 518 31.12.2014 31.12.2015 

Ubytovanie zo služobných ciest na zamestnávateľa 731,43 1 116,12 

Telekomunikačné služby 137 726,97 157 488,67 

Poštovné 39 112,36 36 898,09 

Internet 13 965,12 9 564,50 

Školenia, kurzy, semináre 36 366,06 11 327,07 

Audítorské služby, poradenské 32 801,28 23 161,94 

Reklama, propagácia 32 104,35 17 330,96 

Nájomné 25 315,17 22 780,69 

Ochrana objektov 114 990,08 114 910,88 

Posudky 45 544,03 27 342,30 

Stočné 35 108,26 37 632,21 

Inzercia 564,00 2 466,00 

Zber odpadov 998 627,50 983 892,50 

Čistenie mesta 190 464,84 188 654,60 

SMS parkovanie, podiel na prevádzkovaní systému 2 924,48 4 856,09 

Služby informačných a komunikačných technológii, WEB 75 718,83 61 905,60 

Iné v tom projekty 362 523,53 343 177,09 

Ostatné služby spolu 2 144 588,29 2 044 552,53 

 

Ostatné prevádzkové náklady – účet 548 31.12.2014 31.12.2015 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – členské  58 460,18 66 662,73 

Hmotná núdza – prídavky záškoláci 13 589,94 10 207,68 

Odmeny poslancom a komisiám 34 939,66 46 620,69 

Tvorba úspor pre deti v DD 0,00 11 044,50 

Rozdiely zo zaokrúhlenia 23,46 1,80 

Monografia – z majetku 33 255,00 0,00 

Vyradenie PD, služobných psov, oprava z katastra - pozemky 46 768,26 50 408,85 

Spolu 187 036,50 184 946,25 
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Výnosy – popis a výška položiek (v Eur) 

Výnosy za rok 2015 v čiastke 19 311 tis. Eur boli nižšie oproti  roku 2014 o 3 769 tis. Eur. Klesli 
tržby z predaja majetku, ktoré v roku 2014, z dôvodu predaja haly v priem. parku, boli vysoké. Pokles 
zaznamenali aj ostatné výnosy z prenájmu budov, nebytových priestorov, priemyselného parku (rok 
2015  bolo nájomné 1 406 tis. Eur, rok 2014 1 726 Eur). Výnosy z nájmov bytov boli rovnaký ako v roku 
2014.  

Daňové výnosy boli o 1 191 tis. Eur vyššie ako v roku 2014 z dôvodu vyššej podielovej dane, 
ktorá mestu plynula ako podiel  na dani z príjmov FO. Prehľad daňových výnosov a výnosov z poplatkov 
je v tabuľke. 

Daňové výnosy a výnosy z poplatkov: 31.12.2014 31.12.2015 

Poukázaný podiel na dani z príjmov zo štátneho rozpočtu 9 500 274,08 10 666 441,80 

Dane za špecifické služby - za psa 47 213,92 45 625,02 

Dane za špecifické služby - za predajné automaty 1 174,99 1 633,28 

Dane za špecifické služby - za ubytovanie 14 909,60 17 359,60 

Dane za špecifické služby - za užívania ver. priestranstva 166 336,47 178 725,86 

Daň z nehnuteľností  1 641 353,69 1 652 289,64 

Daň za dobývací priestor 2 655,51 2 655,51 

Daňové výnosy samosprávy spolu:  11 373 918,26 12 564 730,71 

Poplatky za komunálny odpad 814 328,43 786 603,13 

Poplatok za uloženie odpadu na skládku 260 711,04 243 118,26 

Za znečisťovanie ovzdušia 10 170,80 9 898,50 

Ostatné poplatky a správne poplatky 504 325,74 541 323,79 

Výnosy z poplatkov spolu 1 589 536,01 1 580 943,68 

Výnosy – popis a výška položiek (v Eur) 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ 
Suma           

k 31. 12. 2014 
Suma           

k 31. 12. 2015 

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 54 233,94 55 302,08  

Daňové, colné výnosy, výnosy  
z poplatkov 

  632 – Daňové výnosy samosprávy 11 373 918,26 12 564 730,71 

 621-aktivácia materiálu 77 901,18 0,00 

 633 – Výnosy z poplatkov  1 589 536,01 1 580 943,68 

Ostatné výnosy 641 – Tržby z predaj DN a DHM 2 605 732,71 316 210,04 

 642 – Tržby z predaja materiálu 4 130,87 14 724,91 

 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky 24 242,06 67 833,65 

 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok 112,48 141,90 

 648 – Ostatné výnosy 2 759 188,42 1 713 884,66 

Zúčtovanie rezerv  a OP  653 – Zúčtovanie ostat. rezerv 180 673,79 76 727,00 

z prevádzk. a finančnej činnosti  658 – Zúčtovanie opravných položiek 38 425,20 122 217,09 

Finančné výnosy 661 – Tržby z predaja cenných pap. 100 000 0,00 

 662 – Úroky, 663 kurzové zisky 6 411,42 10 634,75 

 665 – Výnosy z dlhod. finan. majetku  24 160,00 25 040,00 

Výnosy z transf. a rozpočt. príj. 693-  Výnosy z BT zo ŠR 624 779,55 426 388,43 

 694 - Výnosy z KT zo ŠR 2 058 368,99 639 672,60 

 694 7 – Výnosy z KT zo ŠR - ZŠ 185 799,80 184 944,41 

 697- Výnosy z BT mimo VS 23 734,46 94 382,38 

 698- Výnosy z KT mimo VS 22 647,58 24 613,37 

 699- Výnosy RO 1 325 745,17 1 392 258,81 

Spolu  23 079 741,89 19 310 650,47 
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Hospodársky výsledok  za konsolidovaný celok 

V nasledujúcom texte a  tabuľkách je porovnanie hospodárskeho výsledku za dva roky. 

Hospodársky výsledok za konsolidovaný celok vykázaný v individuálnych účtovných výkazoch 
predstavoval k 31. 12. 2014 čiastku 2 848 647,03 Eur. Konsolidačnými úpravami sa výsledok 
hospodárenia bežného účtovného obdobia zvýšil o 24 071,06 Eur na celkovú sumu 2 872 718,09 Eur. 
Dôvodom bola eliminácia nákladov na dary v s. r. o. Lesy mesta Spišská Nová Ves v sume 24 274,56 Eur 
a eliminácie výnosov z kapitálových transferov v materskej ÚJ (odpis) v sume 203,50 Eur. Majetok bol 
darovaný rozpočtovej organizácii CVČ Adam Spišská Nová Ves.  

Rok 2014  Hlavná činnosť 
Podnikateľská 

činnosť 
Činnosti 
celkom 

Náklady Agregovaný výkaz   38 686 402,78 10 548 835,04 49 235 237,82 

  Konsolidovaný výkaz   28 170 568,09 9 250 870,22 37 421 438,31 

  Rozdiel: 10 515 834,69 1 297 964,82 11 813 799,51 

Výnosy Agregovaný výkaz   41 532 648,76 10 551 236,09 52 083 884,85 

  Konsolidovaný výkaz   30 559 949,23 9 734 207,17 40 294 156,40 

  Rozdiel: 10 972 699,53 817 028,92 11 789 728,45 

      
Agregovaný výsledok hospodárenia konsolidovaného celku v roku 2015 sa po realizácii 

konsolidačných úprav nezmenil. K 31. 12. 2015 bol vo výške 533 717,22 Eur, z toho z hlavnej činnosti 
368 364,64 Eur a z podnikateľskej činnosti 165 352,58 Eur. 

 

Rok 2015  Hlavná činnosť 
Podnikateľská 

činnosť 
Činnosti celkom 

Náklady Agregovaný výkaz   38 264 278,21 10 294 956,28 48 559 234,49 

  Konsolidovaný výkaz   27 685 639,33 9 408 596,39 37 094 235,72 

  Rozdiel: 10 578 638,88 886 359,89 11 464 998,77 

Výnosy Agregovaný výkaz   38 658 488,90 10 434 462,81 49 092 951,71 

  Konsolidovaný výkaz   28 054 003,97 9 573 948,97 37 627 952,94 

  Rozdiel: 10 604 484,93 860 513,84 11 464 998,77 

 
 

Prehľad agregovaných nákladov podľa druhov v roku 2015 za konsolidovaný celok v Eur. 
 

Účet Názov účtu 

Náklady hlavná podnikateľ. hlavná podnikateľ. hlavná podnikateľ.

50x Spotrebované nákupy 3 980 136,24 4 649 986,88 709 431,42 35 624,53 3 270 704,82 4 614 362,35

51x Sluţby 4 270 733,75 2 566 869,82 121 154,32 832 844,99 4 149 579,43 1 734 024,83

52x Osobné náklady 15 465 285,40 2 243 050,44 1 696,97 80,85 15 463 588,43 2 242 969,59

53x Dane a poplatky 103 180,97 29 930,38 35 506,55 3 130,14 67 674,42 26 800,24

54x Ostat. náklady na prev. činnosť 534 160,23 62 317,99 160,00 0,00 534 000,23 62 317,99

55x Odpisy, rezervy, opravné poloţky 2 507 942,33 585 617,58 0,00 0,00 2 507 942,33 585 617,58

56x Finančné náklady 177 366,59 17 216,98 0,00 0,00 177 366,59 17 216,98

58x Náklady na transfery a z odvodu 11 223 070,86 58 538,19 9 710 689,62 14 679,38 1 512 381,24 43 858,81

59x Splatná a dodatočná daň z príjmov 2 401,84 81 428,02 0,00 0,00 2 401,84 81 428,02

S p o l u : 38 264 278,21 10 294 956,28 10 578 638,88 886 359,89 27 685 639,33 9 408 596,39

Agregovaný stav  nákladov    

31. 12. 2015
Konsolidačné úpravy

Stav po konsolidácií              

k 31. 12. 2015
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Náklady konsolidovaného celku klesli oproti roku 2014 o viac ako 676 tis. Eur, dosiahli čiastku 
48 559 tis. Eur. Mesto sa podieľalo na nákladoch celku 39 %-mi. Najvyššiu čiastku eliminácie nákladov 
tvorilo zníženie nákladov na bežné a kapitálové transfery (účet 584), ktoré mesto, ako zriaďovateľ, 
poskytlo svojim RO a PO (8 317 630,81 Eur). V rovnakej čiastke sa eliminovali výnosy z týchto transferov 
v RO a PO. 

Prehľad výnosov podľa druhov v roku 2015 za konsolidovaný celok v Eur. 

Účet Názov účtu 

Trţby a výnosy hlavná podnikateľ. hlavná podnikateľ. hlavná podnikateľ.

60x Trţby za vlastné výkony a tovar 2 964 795,95 9 693 398,26 3 340,72 845 350,69 2 961 455,23 8 848 047,57

61x Zmena stavu zásob 9,35 47 822,86 0,00 0,00 9,35 47 822,86

62x Aktivácia 0,00 23 528,66 0,00 0,00 0,00 23 528,66

63x Výnosy daňové a z poplatkov 14 145 674,39 0,00 40 566,69 0,00 14 105 107,70 0,00

64x Ostatné výnosy z prev. činnosti 2 341 369,61 149 164,17 851 189,16 5 516,11 1 490 180,45 143 648,06

65x Zúčtov. rezerv a oprav. poloţiek 220 140,91 504 096,10 0,00 0,00 220 140,91 504 096,10

66x Finančné výnosy 36 348,03 6 805,72 0,00 0,00 36 348,03 6 805,72

69x Výnosy z kapitál. a beţných transferov 18 950 150,66 9 647,04 9 709 388,36 9 647,04 9 240 762,30 0,00

S p o l u : 38 658 488,90 10 434 462,81 10 604 484,93 860 513,84 28 054 003,97 9 573 948,97

Agregovaný stav  výnosov           

31. 12. 2015
Konsolidačné úpravy

Stav po konsolidácií              

k 31. 12. 2015

 
Výnosy konsolidovaného celku klesli v roku 2015 oproti roku 2014 o 2 991 tis. Eur, dosiahli 

čiastku 49 093 tis. Eur. Výnosy v hlavnej činnosti boli znížené o úpravy vo výške 10 604 484,93 Eur 
a v podnikateľskej činnosti vo výške 860 513,84 Eur, spolu 11 464 998,77 Eur. 

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2015 za konsolidovaný celok dosiahol čiastku 534 tis. Eur,  čo je 
o 2 315 tis. menej ako v roku 2014. Najvýraznejší pokles bol v materskej účtovnej jednotke (2 376 tis Eur) 
z dôvodu nerealizovaného predaja majetku, ktorý v predchádzajúcom roku výrazne ovplyvnil výšku 
výnosov. Po zrealizovaní všetkých konsolidačných úprav sa výsledok hospodárenia nezmenil. Z hlavnej 
činnosti bol zisk 368,5 tis. Eur, z podnikateľskej činnosti zisk 165,5 tis. Eur.  

12. Transfery a granty v roku 2015 

Prijaté transfery a granty 

Tab. 43 Prehľad prijatých bežných príspevkov, transferov a grantov v roku 2015 

P. č. Poskytovateľ Suma v Eur Účel 

1. Okresný úrad, odbor školstva Košice - normatív 6 114 855,00 Výchovno-vzdelávací proces - normatív 

2. Okresný úrad, odbor školstva Košice - účelový 477 521,85 Výchovno-vzdelávací proces - účelové 

3. Okresný úrad, odbor školstva Košice - MŠ 62 227,00 Účelové na predškolskú výchovu 

4. Ministerstvo vnútra SR 52 834,48 Matričná činnosť 

5. Ministerstvo výstavby a RR SR 35 149,35 Výkon činnosti a stavebného úradu 

6. Ministerstvo výstavby a RR SR 21 082,85 Výkon činnosti ŠFRB 

7. Ministerstvo výstavby a RR SR 1 632,74 Špecializovaný stavebný úrad 

8. Okresný úrad, odbor školstva 39 639,00 Výkon činnosti školského úradu 

9. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP 3 290,00 Výkon činnosti v oblasti ŽP 

10. Ministerstvo vnútra SR 12 472,35 Výkon činnosti v registri obyvateľov 

11. Ministerstvo vnútra SR 9 989,56 Referendum 

 Presné kompetencie celkom 6 830 694,18  
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1. MPSVaR SR 741 120,00 Prevádzka Domova dôchodcov 

2. MPSVaR SR 21 600,00 Prevádzka útulku Dom humanity 

3. Úrad práce a soc. veci a rodiny 14 750,92 Chránené pracovisko, podpora zamest. 

4. Úrad práce a soc. veci a rodiny 10 348,80 Prídavky na deti 

5. Úrad práce a soc. veci a rodiny 64 678,03 Stravné pre deti v hmotnej núdzi 

6. Úrad práce a soc. veci a rodiny 17 513,00 Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 

7. Úrad práce a soc. veci a rodiny 198 749,70 Osobitný príjemca, dávky 

8. Úrad práce a soc. veci a rodiny 51 555,84 Osobitný príjemca, prídavky 

9. Úrad práce a soc. veci a rodiny 20 183,63 Osobitný príjemca, rodič. príspevok 

10. Úrad práce a soc. veci a rodiny 25 762,44 Dobrovoľnícka činnosť, aktivácia 

11. Fond sociálneho rozvoja 51 478,26 Terénna sociálna práca 

Transfery na soc. účely a podporu zamestnanosti 1 217 740,62  

1. Úrad práce a soc. veci a rodiny 40 015,98 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 

2. Ministerstvo školstva SR z ESF a ŠR* 30 897,00 Vzdelávanie 

3. Ministerstvo školstva SR z ESF a ŠR* 289 815,88 Projekt PRINED 

Transfer pre školy a domov d. na bežné výdavky 360 728,86  

1. Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR 74 832,47 Slovenský raj 

2. Košický samosprávny kraj 3 600,00 Trh ľudových remesiel 

3. Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 500,00 Ples učiteľov 

4. Brantner Nova s.r.o. 250,00 Ples učiteľov 

5. Nadácia Pontis 200,00 Naše mesto 

6. Nadácia SPP 5 125,00 Dni humoru na Spiši 

7. Ministerstvo kultúry SR 1 000,00 Dni humoru na Spiši 

8. Iné granty 2 511,29 DOS, UMB 

9. Ministerstvo zdravotníctva SR 5 065,00 Nepotrebuješ to zažiť 

10. Ministerstvo vnútra SR 5 700,00 Bezpečnostná retiazka II. 

11. Ministerstvo vnútra SR 1 856,40 Vojnové hroby 

12. Ministerstvo ŽP SR 1 710,00 TV IBV Červený jarok 

13. Ministerstvo ŽP SR 21 455,20 Odstránenie skládok 

14. Zahraničný grant z USA 2 651,55 Kultúrne akcie Spišský trh 

Ostatné transfery a granty celkom 126 456,91  

Bežné transfery a granty celkom 8 535 620,57  

*ESF Európsky sociálny fond  

V roku 2015 prijalo mesto kapitálové granty a transfery vo výške 231 882,35 Eur na výstavbu 
ihriska v miestnej časti Novoveská Huta, na rekonštrukciu kina na sídl. Mier, na projekt zníženia 
energetickej náročnosti budov materských škôl. V roku 2015 prebiehala dobrovoľná zbierka na výstavbu 
pamätníka elektrifikácie Sp. Novej Vsi. Bolo ukončené financovanie technickej vybavenosti IBV Červený 
jarok. Podrobné členenie je v časti Rozpočet mesta v roku 2015 a jeho plnenie. 

Poskytnuté transfery a granty 

Právnickým a fyzickým osobám podnikateľom boli poskytnuté finančné prostriedky na základe 
VZN č. 6/2013 a jeho dodatku o poskytovaní dotácií na území mesta Spišská Nová Ves a to na podporu 
všeobecne prospešných služieb. Prehľad je uvedený v tabuľkách: 

Program Zdroj 
Funkčná 

klasifikácia 
Položka, 

podpoložka 
Poskytnutý transfer 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie za 
rok 2015 

5.2.4 41 01116 641001 Príspevkovej organizácii 5 100 1 450 1 450,00 

5.2.4 41 01116 641006 Rozpočtovej organizácii 1 500 1 150 1 150,00 

5.2.4 41 01116 642001 Občianskemu združ., nadácií... 12 000 9 630 9 630,00 

5.2.4 41 01116 642001 Členom RŠK, športovým klubom 437 580 431 700 431 086,56 
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5.2.4 41 01116 642002 Neziskovej organizácii 0 1 400 1 400,00 

5.2.4 41 01116 642007 Cirkvám 0 900 900,00 

5.2.4 41 01116 644002 Ostatnej právnickej osobe 100 520  520,00 

5.2.4 41 01116 644003 Fyzickej osobe - podnikateľovi 1 300 1 500 1 500,00 

Spolu  457 580 448 250 447 636,56 

 
Športové kluby združené v Rade športových klubov získali od mesta tieto dotácie: 

P. č. Transfer športovým klubom združeným v RŠK 
Poskytnutá dotácia rok 

2015  v  € 

1. Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu Mix 1 587,42 

2. Futbalový klub Spišská Nová Ves 56 161,20 

3. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 66 116,67 

4. Volejbalový klub Spišská Nová Ves 32 100,00 

5. Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves 32 940,00 

6. Klub plávania 12 400,00 

7. Cykloklub 900,00 

8. Telovýchovná jednota Tatran Spišská Nová Ves 3 746,67 

9. MO Slovenského rybárskeho zväzu 300,00 

10. Džudo klub Spišská Nová ves 600,00 

11. SKI DEVILS 500,00 

12. Lyžiarsky klub Spišská Nová Ves 1 000,00 

13. Jazdecký klub Slávia Spišská Nová Ves 900,00 

14. Atletický športový klub Slávia pri ZŠ Lipová ul. 13, Spišská Nová Ves 700,00 

15. Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 5 600,00 

16. TJ Čingov Spišská Nová Ves 300,00 

17. Športový klub FbK Kométa Spišská Nová Ves 6 712,08 

18. Športový klub STEZ Spišská Nová Ves 15 596,72 

19. Klub spišských strelcov 700,00 

20. Kynologický klub Canis č. 1 Spišská Nová Ves 200,00 

21. Stolnotenisový klub Lesy mesta SNV 500,00 

22. Letecko-modelársky klub 500,00 

23. Stolnotenisový oddiel BBF Spišská Nová Ves 800,00 

24. Športový strelecký klub Rušňové depo Spišská Nová Ves 1 200,00 

25. Iglow (karate) 300,00 

26. Športový klub MPK Spišská Nová Ves 500,00 

27. Hockey club Spišská Nová Ves 11 220,40 

28. Hokejový klub Spišská Nová Ves 157 990,00 

29. Tenisový klub Spišská Nová Ves 800,00 

30. Mestský šachový klub Spišská Nová Ves 200,00 

31. Compact - parašutistická skupina 300,00 

32. Krasokorčuliarsky klub Spišská Nová Ves 7 470,40 

33. Športový klub Iglovia 10 245,00 

 Spolu: 431 086,56 

 
Dotácie poskytnuté ďalším organizáciám, združeniam, nadáciám mimo RŠK: 

1. Únia žien Slovenska  500,00 

2. Jednota dôchodcov na Slovensku - okres.org. Spišská Nová Ves 100,00 

3. SRRZ – Rada rodičovského združenia pri MŠ Hanulova   500,00 

4. CANTUS VILLA NOVA, Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves 300,00 

5. Klub slovenských turistov Prielom 100,00 

6. Slov. zväz protifašistických bojovníkov 100,00 
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7. Klub kaktusárov Spišská Nová Ves 300,00 

8. Banícky spolok Spiš 600,00 

9. SRRZ – Rada rodičovského združenia pri ZŠ Hutnícka 200,00 

10. Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 50,00 

11. Rodiny pre Spiš, o. z. 100,00 

12. Občianske združenie NOVOVESKÁ  HUTA 1 050,00 

13. Plavecký seniorsky klub 60,00 

14. SRRZ – Rada rodičovského združenia pri MŠ Jilemnického 220,00 

15. Slovenský zväz zdravotne postihnutých – základná organizácia č.12 50,00 

16. Katolícka jednota Slovenska 200,00 

17. Horská služba Slovenský raj 500,00 

18. Východná VW divízia 150,00 

19. FS Čačinare 500,00 

20. FAMA art 200,00 

21. Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov 100,00 

22. OZ Mladí ľudia a život 100,00 

23. CHORUS IGLOVIA 500,00 

24. OZ HANA 200,00 

25. EPEUS 2 270,00 

26. JUROJIN 100,00 

27. Spoločnosť Jóga v dennom živote pobočka Spišská Nová Ves 250,00 

28. Spolok rodičov a priateľov ZŠ Spišská Nová Ves, Nejedlého ulica 330,00 

  Celkom: 9 630,00 

Transfer príspevkovej organizácii  

Mestské kultúrne centrum 800,00 

Dom Matice slovenskej 450,00 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 200,00 

 

Transfer rozpočtovej organizácii  

Spišské osvetové stredisko 150,00 

Galéria umelcov Spiša 200,00 

Spišské divadlo 800,00 

S p o l u  1 150,00 

  Transfer neziskovej organizácii 
 

Slováci Slovákom n. f. 900,00 

Modelársky klub Modelári Spiša 500,00 

S p o l u  1 400,00 

  Transfer cirkvám 
 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves 900,00 

  Transfer ostatnej práv. osobe 
 

MAFRA Slovakia, a. s. 520,00 

  Transfer FO - podnikateľovi 
 

Búza Michal ml. 200,00 

Bc. Ľuboš Bukovinský - CROFTMAN 500,00 

Ing. Štefan Ondáš 800,00 

ČERPANIE CELKOM 447 636,56 
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13. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015 
 

Stav dlhu v materskej účtovnej jednotke 

 

Splátky 

istiny

Splátky 

úrokov

18/046/09 21.10.2009 Invest. akcie 25.09.2016 671 059,17 366 240,00 9 560,82 304 819,17

18/083/10 20.12.2010 Most Matuškova 25.11.2020 1 038 822,00 175 680,00 17 362,08 863 142,00

18/060/10 8.9.2010 Europrojekty 25.08.2021 1 175 742,68 176 400,00 23 682,76 999 342,68

18/026/13 20.11.2013 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 25.08.2023 283 500,00 33 000,00 5 280,72 250 500,00

746/2013/UZ 27.9.2013 Rekonštrukcia MŠ, zníž.energet.nár. 25.08.2021 591 859,97 190 197,80 14 681,88 401 662,17

505/2014/UZ 25.6.2014 Rekonštrukcia námestia, MK, pozem. 25.05.2024 1 120 252,95 127 200,00 13 567,94 993 052,95

4 881 236,77 1 068 717,80 84 136,20 3 812 518,97

810/2357/2000 23.3.2001 ŠFRB/Panoráma 23.3.2031 241 693,52 9 318,93 10 594,26 232 374,59

5 122 930,29 1 078 036,73 94 730,46 4 044 893,56

Stav k 

31.12.2015

S p o l u   úvery bez ŠFRB:

S p o l u   úvery so ŠFRB:

Číslo 

úverovej 

zmluvy

Dátum 

uzatvoreni

a zmluvy

Účel

Úver 

splatný 

dňa

Stav k 

31.12.2014

Rok 2015

 

Podľa § 17 ods. 6, písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. suma dlhu mesta (bez dlhu ŠFRB) 
dosiahla 15,31 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (zákonná hranica je 60 %) a suma 
ročných splátok (bez mimoriadnych splátok MŠ, Munseff 90 238 €) návratných zdrojov financovania 
bola k 31. 12. 2015 na úrovni 4,35 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (zákonná 
hranica 25 %). V bežných príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z bežných transferov od subjektov verejnej 
správy a z EÚ. Po 1. 1. 2017 sa zo základne skutočných bežných príjmov budú dotácie od iného subjektu 
verejnej správy alebo z EÚ odpočítavať (novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy). 

Ukazovateľ 
Obdobie Index 

k 31.12.2014 k 31.12.2015 2015/2014 

Celkový dlh mesta v eur 
4 881 236,77 3 812 518,97 0,78 

(§ 17 ods. 7,8 zákona č. 583/2004 Z. z.) 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur 
(kategória 651 a 821) 

902 750,77 1 082 529,39 1,20 

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur (k 31.12.2013 
a k 31.12.2014) 

24 101 
944,00 

24 896 
564,46 

1,03 

Ukazovatele dlhu v %:     
 

a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. 20,25 15,31 0,76 

b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. 3,75 4,35 1,16 

Dlh mesta spolu (finančný výkaz) 5 122 930,29 4 044 893,56 0,79 

Počet obyvateľov k 31.12. (z evidencie obyvateľstva) 36 559 36 415 1,00 

Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur (aj ŠFRB) 140,13 111,08 0,79 

     
1. Do celkovej sumy úverov vo výške 3 812 518,97 Eur nebol započítaný dlh voči ŠFRB   za úver      

vo výške 232 374,59 Eur, ktorý sa do celkovej sumy dlhu podľa § 17 ods. 8 vyššie uvedeného 
zákona nezapočítava.  
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2. Dlh mesta podľa finančného výkazu Fin 5-04 o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách 
a finančnom prenájme subjektu verejnej správy je vo výške 4 044 893,56 Eur vrátane dlhu voči 
ŠFRB.  

3. Do sumy splátok a výnosov boli započítané aj splátky a zaplatené úroky z úveru ŠFRB, neboli 
započítané mimoriadne splátky, ktoré mesto v zmysle zmluvy zaplatilo zo stimulačnej odmeny   
za splnenie podmienok projektu Munseff (zníženie energetickej náročnosti budov MŠ) vo výške 
90 238 Eur v zmysle § 17 ods.8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

4. Úrokové sadzby na úveroch sa pohybujú od 1,15 % do 2,95 % p. a. okrem ŠFRB, ktorého úrok     
je  4,4 %.  

Stav dlhu za konsolidovaný celok 

V roku 2015 oproti roku 2014  klesol dlh v rámci konsolidovaného celku  o viac ako 1 278 tis. Eur. 
V priebehu roka 2015 bola materskou účtovnou jednotkou splatená istina úverov vo výške 1 078 tis. Eur.  
Po splnení podmienok projektu zníženia energetickej náročnosti budov MŠ mesto získalo grant, ktorý    
sa v zmysle podmienok projektu mohol použiť len na splátku istiny. Splátka z grantu predstavovala viac 
ako 90 tis. Eur. 

Krátkodobé úvery so splatnosťou do 1 roka predstavujú k 31. 12. 2015 čiastku 917 059 Eur, 
dlhodobé úvery 2 895 459 Eur. Návratná finančná výpomoc zo ŠFRB so splatnosťou do 1 roka je vo výške 
9 714,49 Eur, so splatnosťou nad jeden rok 222 660,10 Eur. 

Na preklenutie časového nesúladu medzi úhradami preddavkov za plyn a úhradami                      
od odberateľov prijala a. s. Emkobel v roku 2015 úver vo forme úverovej linky, ktorý bol v tomto roku      
aj splatený, k 31. 12. 2015 nevykazuje spoločnosť žiadny nesplatený úver. 

Prehľad stavu dlhu za konsolidovaný celok k 31. 12. 2015 

18/046/09 21.10.2009 Invest. akcie 25.09.2016 671 059,17 304 819,17 1,408 Bez ručenia mesto

18/083/10 20.12.2010 Most Matuškova 25.11.2020 1 038 822,00 863 142,00 1,408 Bez ručenia mesto

18/060/10 8.9.2010 Europrojekty 25.08.2021 1 175 742,68 999 342,68 1,410 Bez ručenia mesto

18/026/13 20.11.2013 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 25.08.2023 283 500,00 250 500,00 1,324 Bez ručenia mesto

746/2013/UZ 27.9.2013 Rekonštrukcia MŠ, zníž.energet.nár. 25.08.2021 591 859,97 401 662,17 1,15 Blanko zmenka mesto

505/2014/UZ 25.6.2014 Rekonštrukcia námestia, MK, pozem. 25.05.2024 1 120 252,95 993 052,95 2,954 Blanko zmenka mesto

4 881 236,77 3 812 518,97 x x x

18/27/13 12.11.2013 Úverová linka, dodávky plynu 22.1.2015 100 000,00 0,00 2,63 Blanko zmenka Emkobel

18/003/13 8.3.2013 Úver na vysielaciu techniku TV Reduta 25.3.2015 567,6 0 3,41 Vista  zmenka BIC

4 981 804,37 3 812 518,97

810/2357/2000 23.3.2001 ŠFRB/Panoráma 23.3.2031 241 693,52 232 374,59 4,4 mesto

5 223 497,89 4 044 893,56 x x x

Číslo 

úverovej 

zmluvy

Dátum 

uzatvoreni

a zmluvy

Účel

Úver 

splatný 

dňa

Stav k 

31.12.2014

Stav k 

31.12.2015

Úroková 

sadzba

Popis 

zabezpečenia

Účtovná 

jednotka

S p o l u   úvery  mesto:

S p o l u   úvery  a fin. výpomoc za konsolidovaný celok:

S p o l u   úvery  konsolidovaný celok:
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14. Predpokladaný vývoj budúcich činností 

Výstavba cyklotrasy Hornád – pri Vyšnej hati - Gorkého 

Popis: Budovanie novej cyklotrasy Hornád pri Vyšnej hati - Madaras - je riešená v rámci IV. etapy 
územného generelu cyklotrás mesta Spišská Nová Ves. Sleduje zámery rozvoja cyklistickej dopravy           
v meste, ktorá je určená územným plánom mesta Spišská Nová Ves.  

V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa pripravuje :  
I. úsek trasy „Pri Vyšnej hati – Gorkého ul v dĺžke 1 501,86 m. Úsek je rozdelený na 3 časti:  
KM 0.000 – KM 0.500 Pri Vyšnej hati – ul.Matušku  
KM 0.000 – KM 0.558,63 ul.Matušku – ul. Letecká  
KM 0.000 – KM 0.443,23 ul. Letecká – ul. Gorkého  
 

Cyklistický chodník je situovaný v intraviláne mesta a prechádza územím mestskej zástavby 
a nábretím rieky Hornád.  

Cyklistický chodník je situovaný tak, aby vhodne prepájal jednotlivé časti mesta s centrálnou 
zónou a jednotlivé mestské sektory navzájom. 

Šírka cyklistického pásu s dvomi jazdnými pruhmi je 3 m . Dĺžka cyklistickej trasy je 1501,86m. 
Minimálny pozdĺžny sklon je 0,5% a max. sklon je 3% do dĺžky 200m.  

Po oboch stranách cyklistického pásu je navrhnutá šírka bezpečnostného odstupu 0,5m. 
Súčasťou stavby sú sadové úpravy a výsadba náhradnej zelene, osadenie verejného osvetlenia 

a vybudovanie protipovodňového múrika zabezpečujúceho ochranu voči Q100 ročnej vode. 

Predpokladané cenové náklady:  do 930.800,00 € s DPH   

  (konečná cena bude vysúťažená vo verejnom obstarávaní))  
 

Predpokladaný termín realizácie:  do 12/2017 
  

Fotodokumentácia – situácia širších vzťahov:   

 

Výstavba parkovísk 

Popis:  v rámci zvyšovania počtu parkovacích miest v meste boli vytypované dve väčšie lokality 
s nedostatkom parkovacích miest – sídl. Západ Kováčska ulica /46 miest/, sídl. Mier Bezručova ulica /90 
miest/. Ďalej tri menšie parkovacie plochy na sídl. Za Hornádom /8 miest/, MŠ Tomášika /5 miest/, 
Dunajská ul. /4 miesta/. 

 
Predpokladané cenové náklady:  do 350.000,00 € s DPH   

           (konečná cena bude vysúťažená vo verejnom obstarávaní)  
 

Predpokladaný termín realizácie:  do 12/2016 
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Fotodokumentácia technického stavu vyššie uvedených akcií:   

 

    
 

    
 
 

Rekonštrukcie chodníkov   

Popis:  účelom rekonštrukcie je podstatné kvalitatívne zlepšenie frekventovaných chodníkov na základe 
požiadaviek mestských výborov a zabezpečenie bezpečnosti chodcov – užívateľov komunikácií pre 
peších.  
Zoznam chodníkov:   Lipová k ŽŠ 

Lipová od MŠ k športovej hale 
Slovenská 3-19 
Jilemnického pri MŠ 

 
Predpokladané cenové náklady:  200.000,00 € s DPH  
          (konečná cena bude vysúťažená vo verejnom obstarávaní)  

 
Predpokladaný termín realizácie:  do 11/2016 
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Fotodokumentácia existujúceho stavu objektov:   

 

   
 

    
  

Cintoríny 

Popis:  Táto oblasť zahsňa zvýšenie kapacity nového cintorína, rekonštrukcia poškodeného múra – 
oplotenia na starom cintoríne (východná strana), vybudovanie terénneho schodiska k vstupu na cintorín 
v Nov. Hute. 

 
Predpokladané cenové náklady:  400.000,00 € s DPH   

          (konečná cena bude vysúťažená vo verejnom obstarávaní)  
 

Predpokladaný termín realizácie:  do 11/2016 

 Fotodokumentácia existujúceho stavu objektov:   
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Základné školy 

1. Popis: zníženie energetickej náročnosti budov základných škôl, vyregulovaním systému ústredného 
kúrenia 
Zoznam škôl:  ZŠ Komenského 

ZŠ Nejedlého 
ZŠ Hutnícka 
ZŠ Lipová 

 
Predpokladané cenové náklady:  do 100.000,00 € s DPH   

          (konečná cena bude vysúťažená vo verejnom obstarávaní)  

2. Popis: zlepšenie podmienok pre športovanie žiakov ZŠ Levočská ul. – vybudovanie šprintérskej dráhy 
s umelým tartanovým povrchom 

 
Predpokladané cenové náklady:  do 35.000,00 € s DPH   

           (konečná cena bude vysúťažená vo verejnom obstarávaní)  

Predpokladaný termín realizácie:  do 9/2016 

Fotodokumentácia existujúceho stavu objektov:   
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Mestská polícia 

1. Popis: Odvlhčenie spodnej stavby objektu odizolovaním základových konštrukcií stavby 
a rekonštrukcia sokla 

 
Predpokladané cenové náklady:  do 30.000,00 € s DPH   

          (konečná cena bude vysúťažená vo verejnom obstarávaní)  

Predpokladaný termín realizácie:  do 11/2016 

Fotodokumentácia existujúceho stavu objektov:   
 

      
 

Ďalšie všeobecné investičné aktivity 

1. Popis:  MŠ Rybničná – rekonštrukcia NN prípojky (zo vzdušnej na zemnú) 
   

Predpokladané cenové náklady:  do 10.000,00 € s DPH   

           (konečná cena bude vysúťažená vo verejnom obstarávaní)  

 Predpokladaný termín realizácie:  do 10/2016   

 Fotodokumentácia:   

 

 
 

2. Popis:  Domov dôchodcov Brezová ul. – zlepšenie starostlivosti o seniorov zavedením 
informačného systému klient - sestra 

  Predpokladané cenové náklady:        do 15.000,00 € s DPH   

          (konečná cena bude vysúťažená vo verejnom obstarávaní)  
Predpokladaný termín realizácie:       do 12/2016   
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3. Popis:  Reduta – zníženie energetickej náročnosti budovy objektu Reduta a zlepšenie vizuálnej 

stránky pamiatkovo-chráneného objektu a oprava sociálnych zariadení. 
   

Predpokladané cenové náklady:  do 120.000,00 € s DPH (bežné zdroje) 
     (konečná cena bude vysúťažená vo verejnom obstarávaní)  

 Predpokladaný termín realizácie:  do 12/2016   

  

Fotodokumentácia:   

 

Údržba miestnych komunikácií 

Popis:  V rámci údržby MK sa každoročne vykonávajú tieto činnosti – údržba a vysprávky miestych 
komunikácií a chodníkov, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, údržba zábradlí 
a mostov, údržba autoparkovísk, údržba autobusových prístreškov, zimná údržba, požiadavky mestských 
výborov. 

 
Zoznam možných aktivít Mŕv:  oprava chodníka z Telepu k NsP, oprava chodníka Kolárska, 
bezbariérové priechody sídl. Západ 3x, Mier 1x, rozšírenie MK Topoľova, rozšírenie parkovacích miest 
Gaštanova ku križovatke, výšková úprava uličných vpustí, oprava schodov na lávke k Tescu. 

 
Predpokladané cenové náklady:  do 400.000,00 € s DPH   

 

Rekonštrukcia strechy zimného štadióna 

Popis:  zlepšenie interiérových podmienok na štadióne a odstránenie zatekania strešného plášťa 
zateplením a použitím novej hydroizolačnej fólie (PVC) strechy zimného štadióna 

 
Predpokladané cenové náklady:  do 250.000,00 € s DPH   

 

Regenerácia námestia v pamiatkovej zóne – Levočská ul. 

Popis:  pokračovanie regenerácie centrálnej mestskej zóny etapou na Levočskej ulici. Rekonštrukcia 
spevnených plôch, výstavba chodníkov a cyklotrás, realizácia verejného osvetlenia, rekonštrukcia 
vodovodu a dažďovej kanalizácie a doplnenie prvkov drobnej architektúry. 

 
Predpokladané cenové náklady:  do 550.000,00 € s DPH   



15. Udalosti osobitného významu

Po skončení účtovného obdobia roku 2015 neboH zaznamenané žiadne udalosti osobitného

významu, ktoré by významným spůsobom ovplyvnili hospodárenie mesta.

16. Významné riziká a neístoty, ktorým je účtovná
jednotka vystavená

V roku 2015 Mesto Spišská Nová Ves vstúpilo, resp. pokračovalo v už začatých súdnych sporoch,

v ktorých vystupuje na strane žalovaného. Jedným z prebiehajúcich súdnych konaní je konanie O určenie

neplatnosti právneho úkonu, a teda uzatvorenia kúpnej zmluvy na predaj parcely KN 8766/1,

nachádzajúcej sa v Novoveskej Hute, za kúpnu cenu 411 000 Sk, ktorú žalobca sám ponúkol v rámci

ohchodnej verejnej súťaže. Možno predpokladať, že tento spor bude pre mesto úspešný najmá

s ohíadom na zmluvnú voľnosť zmluvných strán (v tomto prĺpade súkromnoprávnych subjektov,

pre ktoré je charakteristická samoregulácia ich záujmov prostredníctvom právnych úkonov).

Na Okresnom súde Spišská Nová Ves je vedené aj konanie iniciované žalobcom — Jozefom

Škerlíkom — DÁTOVÉ SLUŽBY, o zaplatenie 5 164,85 eur s príslušenstvom ako nárok vyplývajúci

zo Zmluvy o pripojení a poskytovaní dátových služieb prístupu do siete internet, pričom v tomto

momente nevieme predpokladať našu úspešnosť v spore.

Mesto Spišská Nová Ves je žalovaným aj v dvoch sporoch vedených na základe podania žalobcu

— TRADE REALEX s.r.o., ato V konaní o zaplatenie 16 643,50 eur z titulu bezdůvodného obohatenia

získaného plnením bez právneho dávodu, pričom konanie sa týka prijimania nájomného za byty

v bytovom dome na ul. Sadová 1 po tom, čo už nebol vlastnĺkom tejto nehnuteínosti. Vo veci týkajúcej

sa tohto bytového domu prebieha aj sporo zaplatenie 74492,82 eur ako náhrada škody za to, že mesto

napriek tomu, že viac nebolo vlastníkom tejto nehnuteínosti naďalej prenajímalo tieto byty a podťa

vyjadrení žalobcu porušovalo právne povinnosti aj tým, že si neplnilo prevenčnú povinnosť každého

počínať si tak, aby svojim konanim nespósobilo škodu na zdraví, na majetku a na mých hodnotách, ato

bez ohľadu na to, či medzí poškodeným a škodcom existuje právny vzťah alebo nie. V oboch súdnych

sporoch mesto podalo námietku premlčania, a teda je na rozhodnuti súdu, ako sa s predloženou

argumentáciou vysporiada.

Na Krajskom súde v Košiciach je vedené odvolacie konanie vo veci žalobcu — Sokol na Slovensku

o zaplatenie 130 283,40 eur z titulu bezdůvodného obohatenia, nakoľko časť nehnuteľnosti — tribúny

na futbalovom štadióne, zasahuje na pozemok žalobcu (dnes vo vlastníctve obchodnej spoločnosti Real

VT, s.r.o.). Rozhodnutím Okresného súdu Spišská Nová Ves hola mestu uložená povinnosť uhradiť

žalobcovi 135,60 eur s 8,75% úrokom z omeškania ročne Od 1.11.2012 do zaplatenia. Rozsduok doposiaľ

nenadobudol právoplatnosť.

PhDr. JánVolný, PhD.

Primátor mesta

V Spišskej Novej Vsi 31. 08. 2015

Vypracovali: vedúci oddeleni MsÚ

Štatutárny orgán:

*
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    Zoznam príloh 

 

1. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 za rok 2015 

2. Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 za rok 2015 

3. Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 

4. Konsolidovaná súvaha Úč ROPO OV 1-01 za rok 2015 

5. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Úč ROPO OV 2-01 za rok 2015 

6. Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015 

7. Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky 

8. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 


