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1. Úvodné slovo starostu 
Vážení spoluobčania! 

Výročná správa za rok 2016, 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. Našim spoločným zámerom je vytvárať čo najlepšie 
ekonomické výsledky, ktoré budú svedectvom o dobrom 
hospodárení nám zvereného majetku. 

Ekonomické výsledky nás každoročne zaradujú medzi 
zodpovedné mestá Slovenska, medzi mestá, ktoré nemyslia iba  
na momentálnu spokojnosť svojich obyvateľov, ale aj na ich 
budúcnosť, na rozvoj celého urbanistického celku. Suma dlhu 
mesta tvorí len 10,97 % skutočných bežných príjmov roka 2015 (zákonná hranica je 60 %)  
a suma ročných splátok bola na úrovni 3,73 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
roka (zákonná hranica 25 %). V neistých dobách iste občanom dobre padne takmer 
samozrejmosť, že sa v Spišskej Novej Vsi už dlhodobo nezvyšujú miestne dane, cestovné 
v MHD, parkovné, ceny tepla a ďalšie výdavky, ktoré by dokázali výrazne zaťažiť rodinný 
rozpočet. Tieto poplatky sú u nás nižšie ako vo väčšine okolitých samospráv, napriek tomu 
sme nesiahli po ich zvýšení. Aj keď na tento zdroj príjmov naše mesto nestavilo, pokračuje sa 
vo výstavbe, rekonštrukčných prácach, modernizácii a zveľaďovaní mestského majetku. Boli 
sme vyhlásení za najkrajšie mesto na Slovensku a tento výsledok je predovšetkým zrkadlom 
spokojnosti samotných občanov Spišskej Novej Vsi. 

Pre mňa významnou udalosťou roka 2016 bolo pokračovanie výraznej modernizácie 
našej nemocnice. Výstavbou komplexu oddelení urgentnej starostlivosti novej generácie sa 
spišskonovoveská nemocnica dostáva na omnoho vyššiu úroveň v poskytovaní akútnej 
zdravotnej starostlivosti. Potešila nás aj rekonštrukcie vstupného areálu. Otvorili sme 
špičkovú čistiareň odpadových vôd, preto som rád, že sa naše mesto v oblasti ochrany 
životného prostredia, a špeciálne vôd, dostáva na modernú európsku úroveň. Zo Slovenského 
raja k nám prichádza čistá voda, rovnako čistá bude z mesta aj odchádzať. Po dlhých rokoch 
sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a požiadavkami turistickej obce  
a novinkou letnej sezóny 2016 v Slovenskom raji bolo splavovanie rieky Hornád. Po 40-tich 
rokoch od ničivého požiaru je tiež možný prechod celou roklinou Kyseľ v NP Slovenský raj.  

Po piatich víťazstvách v súťaži Najkrajší kalendár Slovenska mesto získalo ďalšie 
ocenenia. Tentokrát sa okrem najkrajšieho kalendára môžeme pochváliť aj najkrajšou knihou, 
ktorou sa stala monografia Dejiny mesta Spišská Nová Ves. Od septembra je jeden  
zo siedmich divov mesta opäť sprístupnený verejnosti - Provinčný dom, sídlo Múzea Spiša, 
zriaďovateľom ktorého je Košický samosprávny kraj. Prešiel kompletnou rekonštrukciou  
v objeme 2 433 031,59 Eur. Naša zoo láme rekordy v návštevnosti - cez jej bránu prešiel  
v októbri stotisíci návštevník roku 2016. Medvede sa dočkali nového výbehu, uskutočnilo sa 
premostenie ZOO a ostrova v strede jazierka. Most tak spája oba brehy jazera a časť ZOO  
s pavilónom Aquaterra. Staráme sa však aj o „nechcené“ zvieratká – v októbri sme otvorili 
útulok. Obyvatelia mesta sa dočkali nových parkovacích miest, spomeniem napr. parkovisko  
s kapacitou 44 miest na sídlisku Západ I. Medzi ďalšie významnejšie investičné aktivity 
patrila výstavba cyklotrasy, oplotenie ihriska na Bezručovej ul., rekonštrukcia chodníka  
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na Lipovej ulici, oprava vstupu do cintorína v Novoveskej Hute, úprava parkovacej plochy  
Za Hornádom, rekonštrukcia chodníka na  Slovenskej ul., spevnenie park. plochy  
na Ul. S. Tomášika a rekonštrukcia chodníka na Ul. P. Jilemnického. Začali sme s prípravou 
na plánované Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 18-ročných, a to opravou strechy zimného 
štadióna s plochou viac ako 6 000 m², ktorá nás stála 148 800 Eur. Multifunkčné ihriská  
v areáloch základných škôl postupne pribúdajú, no ihrisko v Novoveskej Hute sa môže 
popýšiť prvenstvom na pôde materskej školy. V ZŠ na Komenského ul. bola rekonštruovaná 
telocvičňa a palubovka. Zaobstarané boli okrem iného aj projektové dokumentácie  
na zateplenie ZŠ na Lipovej a Hutníckej ulici. Správa školských zariadení investovala aj  
do rekonštrukcie MŠ na Ul. E. M. Šoltésovej v hodnote 58 871,12 Eur a plynofikácie kúrenia 
MŠ v N. Hute v sume 24 914,13 Eur. Mladí majú k dispozícii svoj vlastný klub v budove 
mesta na Zimnej 48. I tento rok  sme výrazne podporili činnosť športových klubov, 
zorganizovali množstvo kvalitných kultúrnych programov.  

Na záver patri moje poďakovanie poslancom mestského zastupiteľstva, 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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2. Identifika čné údaje obce 
Názov:     Mesto Spišská Nová Ves 
Sídlo:     Radničné námestie 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves 
IČO:     00 329 614 
Štatutárny orgán obce:  primátor mesta 
Telefón:    053/ 4176 610 
Mail:     radnica@mestosnv.sk 
Webová stránka:   www.spisskanovaves.eu 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
Starosta obce:    PhDr. Ján Volný, PhD. 
Zástupca starostu obce:  Mgr. Lea Grečková 
Prednosta obecného úradu:  Ing. Jela Bednárová 
Hlavný kontrolór obce:  Ing. Peter Biskup 

Obecné zastupiteľstvo:  Adnan Akram 
      Mgr. Daniela Antalová 
     Ing. Michal Beharka 
     Bc. Ing. Janka Brziaková 
     Ing. Marián Bubeník 
     Mgr. Andrej Cpin 
     PaedDr. Dávid Demečko, PhD. 
     Mgr. Michal Demečko 
     Ing. Jozef Gonda 
     Mgr. Lea Grečková 
     Ing. Vladimír Jančík 
     Mgr. Rastislav Javorský 
     Mgr. Jozef Kačenga 
     Mgr. Mária Kaľavská do: 19. 4. 2016 
     Bc. Ing. Igor Geletka od: 15. 6. 2016 
     Ing. Vasil Kolesár 
     Ing. Ondrej Majerník 
     Valter Retter 
     Ľubomír Vaic 
     Ing. Zuzana Záborská 

Komisie:    komisia komunálneho rozvoja 
     komisia finančná 
     komisia sociálno-zdravotná 
     komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone  
     funkcií funkcionárov mesta 
     komisia školstva, vzdelávania, mládeže, športu,  
     kultúry a pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie 
     dotácií 

Obecný úrad: viď Organizačná schéma zamestnancov mesta Spišská 
Nová Ves 
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Rozpočtové organizácie obce: 

Názov:     Základná škola, Nad Medzou 
Sídlo:     Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny orgán:   PaedDr. Julian Sopko, riaditeľ 
Základná činnosť:   Výchovno vzdelávacia činnosť. 
IČO:     35 546 042 
Telefón:    053/4423 754 
e-mail:     zsnadmedzou@gmail.com  
Webová stránka:   www.zsnadmedzou.sk 
Hodnota majetku:   2 065 471,65 Eur 
Výška vlastného imania:  - 5 295,37 Eur 
Výsledok hospodárenia:  818,31 Eur 

Názov:     Základná škola, Lipová 13 
Sídlo:     Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny orgán:   Mgr. Zlatuša Habasová, riaditeľka 
Základná činnosť:   Výchovno vzdelávacia činnosť. 
IČO:     35 543 914 
Telefón:    053/4426 241 
e-mail:     zslipova@pobox.sk  
Webová stránka:   www.zslipovasnv.eu 
Hodnota majetku:   479 120,38 Eur 
Výška vlastného imania:  - 7 453,67 Eur 
Výsledok hospodárenia:  1 228,16 Eur 

Názov:     Základná škola, Levočská 11 
Sídlo:     Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny orgán:   Mgr. Silvia Bartošová, riaditeľka 
Základná činnosť:   Výchovno vzdelávacia činnosť. 
IČO:     35 546 051 
Telefón:    053/4427 753 
e-mail:     levocska11@gmail.com  
Webová stránka:   www.levocska.edupage.org 
Hodnota majetku:   1 320 957,92 Eur 
Výška vlastného imania:  0,00 Eur 
Výsledok hospodárenia:  - 98,00 Eur 

Názov:     Základná škola, Z. Nejedlého 2 
Sídlo:     Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny orgán:   Mgr. Miroslav Nováček, riaditeľ 
Základná činnosť:   Výchovno vzdelávacia činnosť. 
IČO:     35 546 069 
Telefón:    053/4426 277 
e-mail:     zsnejedleho.snv@gmail.com  
Webová stránka:   www.zsnejedleho-snv.edupage.org 
Hodnota majetku:   1 063 265,27 Eur 
Výška vlastného imania:  - 3 929,24 Eur 
Výsledok hospodárenia:  1 622,75 Eur 
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Názov:     Základná škola, Ing. O. Kožucha 11 
Sídlo:     Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny orgán:   PhDr. Bohuslav Vaľko - riaditeľ 
Základná činnosť:   Výchovno vzdelávacia činnosť. 
IČO:     35 546 077 
Telefón:    053/4426 743 
e-mail:     sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com  
Webová stránka:   www.zskozuchasnv.edupage.org 
Hodnota majetku:   1 890 645,30 Eur 
Výška vlastného imania:  - 2 193,64 Eur 
Výsledok hospodárenia:  128,01 Eur 

Názov:     Základná škola, Komenského 2 
Sídlo:     Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny orgán:   RNDr. Peter Kresťanko, riaditeľ 
Základná činnosť:   Výchovno vzdelávacia činnosť. 
IČO:     35 546 085 
Telefón:    053/4299 190 
e-mail:     ekonom@zskomensn.sk  
Webová stránka:   www.komenskeho.snv.sk 
Hodnota majetku:   1 459 693,11 Eur 
Výška vlastného imania:  - 6 744,93 Eur 
Výsledok hospodárenia:  857,05 Eur 

Názov:     Základná škola, Hutnícka 16 
Sídlo:     Hutnícka16, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny orgán:   Mgr. Alena Ludányiová, riaditeľka 
Základná činnosť:   Výchovno vzdelávacia činnosť. 
IČO:     35 543 922 
Telefón:    053/3249 611 
e-mail:     skola@zshutnsnv.edu.sk  
Webová stránka:   www.zshutnickasnv.sk 
Hodnota majetku:   960 422,60 Eur 
Výška vlastného imania:  - 5 454,46 Eur 
Výsledok hospodárenia:  3 900,63 Eur 

Názov:     Centrum voľného času 
Sídlo:     Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny orgán:   PhDr. Ľubica Šefčíková, riaditeľka 
Základná činnosť: Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť   

detí a mládeže. 
IČO:     00 188 000 
Telefón:    053/4424 040 
e-mail:     cvcsnv.adam@gmail.com  
Webová stránka:   www.cvcadam.sk 
Hodnota majetku:   488 144,34 Eur 
Výška vlastného imania:  109,15 Eur 
Výsledok hospodárenia:  - 1 035,20 Eur 

Názov:     Základná umelecká  škola  
Sídlo:     J. Fabiniho 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
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Štatutárny orgán:   Mgr. Eva Šterbáková DiS. art., riaditeľka 
Základná činnosť:   Základné umelecké vzdelanie. 
IČO:     35 541 393 
Telefón:    053/4461 240 
e-mail:     skola@zus-snv.sk  
Webová stránka:   www.zussnv.sk 
Hodnota majetku:   174 983,57 Eur 
Výška vlastného imania:  - 604,41 Eur 
Výsledok hospodárenia:  443,05 Eur 

Názov:     Správa školských zariadení 
Sídlo:     Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny orgán:   Ing. Markéta Ďuríková, riaditeľka 
Základná činnosť:   Plní voči materským školám, školským jedálňam pri  
     materských školách a detským jasliam (neškolským  
     zariadeniam) funkciu hospodárskeho riadenia. 
IČO:     35 546 611 
Telefón:    053/4152 425 
e-mail:     ssz@centrum.sk  
Webová stránka:   www.ssz.snv.sk 
Hodnota majetku:   1 859 209,32 Eur 
Výška vlastného imania:  7 188,90 Eur 
Výsledok hospodárenia:  8 666,85 Eur 

Názov:     Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 
Sídlo:     Brezová 2666/32, 052 01 Spišská Nová Ves  
Štatutárny orgán:   Ing. Štefan Šiška, riaditeľ 
Základná činnosť:   Poskytovanie sociálnych služieb. 
IČO:     00 691 909 
Telefón:    053/ 44 61 266 
e-mail:     domovdochodcov@ddsnv.sk  
Webová stránka:   www.ddsnv.sk 
Hodnota majetku:   2 291 980,87 Eur 
Výška vlastného imania:  47 607,48 Eur 
Výsledok hospodárenia:  11 650,26 Eur 

Príspevkové organizácie obce: 

Názov:     Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi 
Sídlo:     Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves  
Štatutárny orgán:   Ing. Emil Labaj, riaditeľ 
Základná činnosť:   Rozvoj kultúrnej, vzdelávacej a výchovnej činnosti. 
IČO:     00 352 454 
Telefón:    053/ 4425 652 
e-mail:     informacie@mkc.snv.sk  
Webová stránka:   www.mkc.snv.sk 
Hodnota majetku:   664 133,76 Eur 
Výška vlastného imania:  - 16 617,74 Eur 
Výsledok hospodárenia:  355,58 Eur 
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Názov:     Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 
Sídlo:     Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves   
Štatutárny orgán:   Ing. Jana Dzuriková, riaditeľka 
Základná činnosť:   Činnosť zoologických záhrad. 
IČO:     31 309 399 
Telefón:    053/ 4462 631 
e-mail:     zoosnv@zoosnv.sk  
Webová stránka:   www.zoosnv.sk 
Hodnota majetku:   700 437,88 Eur 
Výška vlastného imania:  138 193,25 Eur 
Výsledok hospodárenia:  14 221,25 Eur 

Názov:     Správa telovýchovných zariadení - STEZ 
Sídlo:     Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves  
Štatutárny orgán:   Ján Magdoško, riaditeľ 
Základná činnosť:  Správa a zabezpečenie prevádzky telovýchovných, 

športových  a hotelových zariadení  mesta Spišská Nová 
Ves, ktoré jej  boli zverené do správy, zabezpečenie ich 
údržby, rekonštrukcie a výstavby, 

organizovanie športových a športovo-kultúrnych 
podujatí, 

zabezpečenie poskytovania telovýchovných služieb 
v spravovaných telovýchovných a športových 
zariadeniach, 

zabezpečenie využívania telovýchovných a športových 
zariadení formou krátkodobého nájmu  na športovú 
činnosť a organizovanie športových podujatí, 
zabezpečenie využívania  nebytových priestorov formou 
nájmu v spravovaných objektoch, 

spolupráca pri spracovávaní koncepcie rozvoja 
telovýchovných a športových zariadení v jej správe. 

IČO:     35 514 035 
Telefón:    053/ 4166 332 
e-mail:     stez@stez.sk  
Webová stránka:   www.stez.sk 
Hodnota majetku:   7 216 626,58 Eur 
Výška vlastného imania:  - 43 513,00 Eur 
Výsledok hospodárenia:  - 78 544,96 Eur 

Obchodné spoločnosti so 100% majetkovou účasťou na základnom imaní: 

Názov:     Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 
Sídlo:     Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves –  
     Novoveská huta 
Štatutárny orgán:   Mgr. Ing. Peter Petko, konateľ 
Vklad do základného imania:  165 970,00 Eur 
Percentuálne podiely:   100 % 
Podiel na hlasovacích právach:  100 %   
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Predmet činnosti: Zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu 
záchrany a zachovania genofondu lesných drevín, 
zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov 
v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri 
rešpektovaní ich diferencovaného obhospodárovania 
s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií 
lesa. 

IČO:     31 666 205 
Telefón:    053/4173 411 
e-mail:     huta@lesysnv.sk 
webová stránka:   www: lesysnv.sk 
hodnota majetku:   3 369 215,82  Eur 
výška vlastného imania:  2 566 627,68  Eur 
výsledok hospodárenia:;  217,28 Eur 

Názov:     EMKOBEL, a.s. 
Sídlo:     Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves  
Štatutárny orgán:   predstavenstvo 
Vklad do základného imania:  285 467,70 Eur 
Percentuálne podiely:   100 % 
Podiel na hlasovacích právach:  100 % 
Predmet činnosti:   Montáže a opravy meradiel tepla, teplej a studenej vody, 

poradenské služby v oblasti výroby, dodávky a merania, 
regulácie tepla a teplej úžitkovej vody, 

obchodné služby v oblasti kúpy a predaja energetických 
zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. 

IČO:     31 736 785 
Telefón:    053/4423 246 
e-mail:     emkobel@emkobel.sk 
webová stránka:   www.emkobel.sk 
hodnota majetku:   1 370 565,75 Eur 
výška vlastného imania:  779 262,19 Eur 
výsledok hospodárenia:  192 676,06 Eur 

Názov:     BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 
Sídlo:     Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves  
Štatutárny orgán:   Marcel Blahut, konateľ 
Vklad do základného imania:  18 655,00 Eur 
Percentuálne podiely:   100 % 
Podiel na hlasovacích právach: 100 % 
Predmet činnosti:   Lokálne televízne vysielanie, 
     organizačná a účtovná činnosť, 
     reklamná činnosť. 
IČO:     31 659 969 
Telefón:    053/4427 241 
e-mail:     bicsnv@bicsnv.sk 
webová stránka:   www.bicsnv.sk 
hodnota majetku:   42 729,25 Eur 
výška vlastného imania:  409,00 Eur 
výsledok hospodárenia:  - 5 626,51 Eur 
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Obchodná spoločnosť s podstatným vplyvom so 41% majetkovou účasťou mesta  
na základnom imaní: 

Názov:     SPIŠ-VIEW-TRADING, spol.  s.r.o. 
Sídlo:     Starosaská 15,052 01 Spišská Nová Ves  
Štatutárny orgán:   Ing. arch. Mária Kleinová, konateľ 
Vklad do základného imania:  13 609,50 Eur 
Percentuálne podiely:   41,00  % 
Podiel na hlasovacích právach: 41,00 % 
Predmet činnosti:   Organizovanie a realizácia výstav a veľtrhov.  
IČO:     31 652 387 
Telefón:    053/4424 748 
e-mail:     svt@svt.sk 
webová stránka:   www.svt.sk 
hodnota majetku:   91 715,00 Eur 
výška vlastného imania:  20 536,00 Eur 
výsledok hospodárenia:  5 65,00 Eur 

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta na základnom imaní menej ako 
20%: 

Názov:     Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 
Sídlo:     Hraničná 17,058 01 Poprad  
Štatutárny orgán:   predstavenstvo 
Vklad do základného imania:  5 651 961,76 Eur 
Percentuálne podiely:   10,469  % 
Podiel na hlasovacích právach: 10,469 % 
Predmet činnosti:   Prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie,  
     prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie, 

vykonáva priameho investora výstavby zdravotne- 
vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej 
investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej 
výstavbe zdravotne- vodohospodárskych stavieb  
v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, 
zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu  
pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržbu 
základných prostriedkov. 

IČO:     36 485 250 
Telefón:    052/787311 
e-mail:     sekretariat@pvsas.sk 
webová stránka:   pvpsas.sk 
hodnota majetku:   152 451 347,00 Eur 
výška vlastného imania:  77 988 059,00 Eur 
výsledok hospodárenia:  550 796,00 Eur 

Názov:     Brantner Nova, s.r.o. 
Sídlo:     Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves  
Štatutárny orgán:   Ing. Vladimír Čech, konateľ 
     Ing. Dušan Magula, konateľ 
Vklad do základného imania:  10 622,05 Eur 
Percentuálne podiely:   8,00  % 
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Podiel na hlasovacích právach: 8,00 % 
Predmet činnosti: Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným        

odpadom, 

 podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 
nebezpečným odpadom, 

 správa a údržba verejnej zelene, 

čistenie mestských komunikácií, verejných 
priestranstiev, kanalizačných vpustí. 

IČO:     31 659 641 
Telefón:    053/4166 212 
e-mail:     nova@brantner.com 
webová stránka:   www.brantnernova.sk 
hodnota majetku:   4 162 688,00 Eur 
výška vlastného imania:  1 408 547,00 Eur 
výsledok hospodárenia:  480 099,00 Eur 

4. Poslanie, vízie, ciele 
Viacročné plánovanie rozvoja mesta umožňuje systematický dlhodobý rozvoj, prinášajúci 

dlhodobo udržateľné výsledky rozvoja mesta a jeho okolia a nereaguje len na okamžité 
potreby a riešenie akútnych problémov mesta. Mesto Spišská Nová Ves je v zmysle zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zodpovedné za rozvoj svojho územia, teda za vytváranie 
takých podmienok pre rozvoj mesta, ktorých výsledkom bude skvalitňovanie života v meste  
k spokojnosti jeho obyvateľov i návštevníkov. Aby činnosti vykonávané mestom a na jeho 
území boli pre mesto a jeho občanov prínosom, je dôležité riadiť rozvoj mesta 
prostredníctvom systémových postupov a nástrojov, akými určite sú samotný proces 
plánovania rozvoja mesta a jeho produkt – plán rozvoja mesta.  

• Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 
Mesto Spišská Nová Ves má spracovaný rozvojový plán pre roky 2011 – 2020 (schválený 

a prijatý 16. 6. 2011 uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi), ktorý je 
flexibilným otvoreným dokumentom, ktorý je základom efektívneho a transparentného 
riadenia rozvoja mesta. Rozvojový plán mesta nazývaný Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja – PHSR má charakter strednodobého plánovacieho dokumentu, je v súlade s PHSR 
Košického samosprávneho kraja, ako aj s ostatnými rozvojovými dokumentmi na národnej, či 
regionálnej úrovni. Rozvojový plán a Územný plán mesta Spišská Nová Ves sú prirodzene 
prepojené, keďže oba dokumenty sú záväznými nástrojmi pre rozhodovací proces a tvorbu 
mestského rozpočtu a mobilizáciu ďalších potrebných externých, najmä finančných zdrojov. 
Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves bol tvorený na princípe širokej účasti 
zainteresovaných subjektov, teda tých, ktoré sú kľúčové pre rozvoj mesta, ako aj tých, ktoré 
budú užívateľmi výstupov tohto plánu, pod vedením externých odborných konzultantov. 

Dôležitým princípom pri výbere rozvojových priorít bola ich vzájomná konzistentnosť 
a synergia s cieľom vytvárať väčšie rozvojové efekty. Na základe uvedenej metodológie bolo 
vybraných 10 rozvojových priorít. Proces vytýčenia realistického očakávaného stavu  
vo vybraných rozvojových prioritách vyústil do stanovenia Vízie mesta Spišská Nová Ves  
v roku 2020. Vízia je formulovaná tak, aby motivovala všetkých, ktorí prispievajú, resp. budú 
prispievať k jej naplneniu, a aby sa stala horizontom pre široké spoločenské vyhodnotenie 
naplnenia cieľov rozvojového plánu. Rozvojové priority boli rozpracované  
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do tzv. rozvojových programov na dosiahnutie Vízie pre rok 2020. Rozvojový plán má teda  
10 rozvojových programov s definovanými 12-timi rozvojovými cieľmi. 

Vízia mesta Spišská Nová Ves do roku 2020 
Spišská Nová Ves – Mesto s dobrým výhľadom – bude v roku 2020 vysoko 

konkurencieschopným mestom v rámci Slovenska, s dobrými podmienkami pre rozvoj 
ekonomických príležitostí a súčasne je miestom pre kvalitný život všetkých skupín 
obyvateľov. Mesto plní prirodzenú úlohu rozvojového lídra svojho okolia. 

Politika rozvojového smerovania mesta Spišská Nová Ves má za cieľ posilniť 
konkurencieschopnosť mesta tak, aby mesto: 
- vytvorilo a trvalo zabezpečovalo kvalitné a atraktívne prostredie pre život svojim 

obyvateľom, ktoré je dôležité pre udržanie súčasných obyvateľov mesta ako aj  
pre prilákanie ďalších, hlavne mladých ľudí do mesta. Prostredie je súčasne dôležitým 
lokalizačným faktorom pre rozhodovanie sa investorov o umiestnení svojich investícií; 

- aktívne pomáhalo vytvárať a samo prinášalo nové ekonomické impulzy pre rozvoj  
na vznik nových kvalitných pracovných miest a pre zvýšenie príjmov podnikateľov, 
obyvateľov, a tiež samosprávy; 

- bolo mestom s dobrým  imidžom, vyhľadávaným návštevníkmi, turistami a investormi  
- sa stalo skutočným rozvojovým lídrom nielen svojho spádového územia, ale aj 

rozvojovým centrom pre región Stredného Spiša. 

Rozvojové smerovanie mesta je teda navrhnuté tak, aby napĺňalo špecifické potreby 
konkrétnych cieľových skupín, a to najmä: 
- obyvateľov a občanov mesta s dôrazom najmä na zraniteľné a najcitlivejšie skupiny 

obyvateľov, 
- podnikateľov, podnikateľské subjekty a podniky,  
- turistov a návštevníkov mesta.  

Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 je založený na 10 rozvojových 
prioritách: 
1. Mesto ako centrum turizmu stredného Spiša 
2. Zaujímavé miesto pre podnikanie  
3. Pulzujúce mesto  
4. Zelené mesto  
5. Sociálne zodpovedné mesto  
6. Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov  
7. Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí  
8. Bezpečné mesto  
9. Mesto dopravnej mobility 
10. Mesto dobrého spravovania 

Ciele na dosiahnutie vízie: 
1. Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Spiša  
2. Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie  
3. Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít a zvýšiť 

zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti zdravého 
životného štýlu  

4. Zlepšiť životné prostredie mesta  
5. Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb  
6. Zlepšiť kvalitu života rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie  
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7. Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno-vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových 
kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta  

8. Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu  
9. Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov  
10. Zlepšiť dostupnosť mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť  
11. Zvýšiť kvalitu spravovania mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky 

rozvoja 

• Aktualizácia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 2015 – 2020 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí 16. 12. 2015 schválilo 

návrh aktualizácie Programu rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020. Dôvodom 
aktualizácie platného Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 bola potreba 
zosúladiť ho: 
- s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej legislatíve pre nové programovacie 

obdobie Kohéznej politiky EÚ 2014 – 2020 (Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 
2020/2030 Partnerská dohoda SR 2014 – 2020, vychádzajúca zo Stratégie Európa 2020),  

- s ustanoveniami novely Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 
Zákona č. 309/2014 Z. z., ktorá je účinná od 01. 01. 2015,  

- s odporúčanou Metodikou pre spracovanie PHSR verzia 2.0 z februára 2015,  
- s cieľmi a prioritami PHSR Košického samosprávneho kraja,  
- s aktuálne platnou záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie mesta (Územný 

plán mesta Spišská Nová Ves z roku 2001 v zmysle jeho platných zmien a doplnkov), 
- so zmenou a aktuálnymi potrebami mesta vychádzajúcimi z ex post hodnotenia jeho 

plnenia za predchádzajúce obdobie), t. j. zhodnotenie realizovaných aktivít v rámci 
prijatých opatrení a ich dopad na želaný stav stanovených cieľov. 

Vízia mesta, ciele na dosiahnutie vízie ako aj rozvojové programy ostali v platnosti 
nezmenené. Programová časť RPM (Rozvojového plánu mesta) obsahuje zoznam opatrení  
a aktivít na zabezpečenie jeho realizácie a súbory indikátorov výsledkov a dopadov vrátane 
východiskových a cieľových hodnôt, priradené k vybraným cieľom a rozvojovým 
programom. Realizačná časť je RPM zameraná na popis postupov inštitucionálneho  
a organizačného zabezpečenia realizácie RPM, systém monitorovania a hodnotenia jeho 
plnenia. Obsahuje tiež vecný a časový harmonogram realizácie konkrétnych projektov –
Akčný plán na tri roky 2016 - 2018, s výhľadom do roku 2020. Akčný plán rozvoja mesta sa 
zostavuje vždy na nasledujúce tri roky s cieľom umožniť mestu plánovať svoje kapacity 
(personálne, finančné, časové), pričom 1. rok realizácie je rozpracovaný najdetailnejšie  
a 3. rok je viac-menej indikatívny. Akčný plán je základným podkladom k zostaveniu 
programového rozpočtu, aby navrhnuté aktivity a úlohy mali skutočné politické a finančné 
krytie.  

Priorita výberu aktivít do akčného plánu je realizovaná v zmysle nasledovných kritérií:  
- realizáciou aktivity sa vytvára nevyhnutný predpoklad pre realizáciu ďalších aktivít,  
- rozsah rizík, resp. negatívnych dopadov, ak by sa daná aktivita nerealizovala, 
- havarijný stav danej veci/situácie, na ktorú je aktivita plánovaná, 
- tlak odborníkov a tlak verejnosti na riešenie problému plánovanou aktivitou, 
- lehoty vyplývajúce zo zákonov, 
- reálnosť uskutočnenia aktivity v danom čase, daných možností a disponibilite finančných 

zdrojov. 
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Akčný plán 2016 

Programový 
rozpočet Popis aktivity Stav plnenia 

Implementácia 
rozvoj. dok. 

Projektové dokumentácie a ÚP - 
cyklotrasy, rekonštrukcia Levočskej 
ulice 

spracovaná štúdia 

Implementácia 
rozvoj. dok. 

Realizačné PD a štúdie (parkoviská, 
geometrické plány) 

priebežne pripravené podľa potreby 

Starost. o verejné 
priestr. 

Vybavenosť verejných priestranstiev a 
drobná architektúra - detské ihrisko 

 verejná súťaž 

Miestne 
komunikácie 

Rekonštrukcia MK - cyklotrasy, 
parkoviská 

verejná súťaž, realizácia  - etapa cyklotrasy od 
Zimného štadióna - Lidl   

Starostlivosť 
o seniorov 

Domov dôchodcov - výmena telefónnej 
ústredne 

realizácia  

Starostlivosť 
o seniorov 

Rekonštrukcia DD a ZOS - 
komunikačný systém klient - sestra 

súťaž  

Materské školy 
Efektívna prevádzka  - zateplenie MŠ 
Šoltésová 

Realizácia 

Základné školy 

Efektívna prevádzka:  
ZŠ Nad Medzou - odizolovanie časti 
budovy +  Školský klub deti  
PD projekt zateplenia - ZŠ Hutnícka, 
Lipová, Nejedlého  

ZŠ Nad Medzou - odizolovanie ŠK  
ZŠ Lipová - PD na zateplenie hotová 
ZŠ Hutnícka PD na zateplenie hotová 
ZŠ Nejedlého - PD na zateplenie v príprave 

Základné školy 
Rekonštrukcia ZŠ Levočská - 
doškočište a bežecká dráha 

Realizácia 

Základné školy 
Rekonštrukcia ZŠ Komenského - 
vyregulovanie vykurovacej sústavy 

PD hotová 

Základné školy 
Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. - 
vyregulovanie vykurovacej sústavy 

PD v príprave 

Základné školy 
Rekonštrukcia ZŠ Lipová - 
vyregulovanie vykurovacej sústavy 

zatiaľ neriešené 

Základné školy 
Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka - 
vyregulovanie vykurovacej sústavy 

PD v príprave 

Mestská 
infraštruktúra 
športu 

Futbalový štadión - rekonštrukcia 
tribúny 

Projekt zrealizovaný 

Verejný poriadok 
a bezpečnosť 

Rekonštrukcia fasády MsP - 
odizolovanie sokla a spodnej stavby 

realizácia v letných mesiacoch 

Mestská 
infraštruktúra 
športu 

Tenisové kurty, hala - výstavba 
plynovej kotolne 

realizácia 

Majetkovo-právne 
vzťahy 

Vysporiadanie pozemkov   
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Materské školy 
Rekonštrukcia MŠ - Rybničná ulica , 
plynofikácia 

Realizácia 

Základné školy 
Školské jedálne, ZŠ Levočská - 
vybavenie jedálne, umývačka 

realizácia - inštalácia el. varného kotla a 
príslušenstva - september 2016 

Reduta Výmena okenných otvorov Reduta po ukončení súťaže čiastočná realizácia  

Manažment CR a koordinácia subjektov CR: 
Zlúčenie OOCR Spiš a OOCR SR = OOCR Slovenský raj & Spiš  
Zvýšenie členského príspevku (zo 4000 na 7000 €) 
Zjednotenie dane z ubytovania: SNV 0,60/noc 
V rámci Mikroregiónu SR – návrh na presun fin. prostriedkov do OOCR Slovenský raj & Spiš  
Výberové konanie riaditeľa OOCR Slovenský raj & Spiš 
Zabezpečenie prevádzky a aktualizácie webov: www.slovenskyraj.eu a www.spis-region.sk 
Členstvo mesta v Mikroregóne SR a Región tatry,  AICES 
Marketing Mesta Spišská Nová Ves (výstavy, nástroje) 
Prezentácia mesta a SR na Výstavy CR: 
ČR: Regiontour Brno, Holiday World Praha, SR: ITF Bratislave, HU: Utazás Budapest, Menjünk Világgá 
Miškolc – mesto SNV a Sl. raj – hlavný partner výstavy + veľká reklamná kampaň, Poľsko: GLOBalnie 
Katowice 
Nemecko: ITB Berlin 
Propagácia  mesta: ME v krasokorčuľovaní, materiály na výstave CR: Infotoura cykloturistika – Hradec 
Králové 
Príloha denníka SME: Potulky Slovenskom, Cestovný lexikón, Cestovný informátor, Inzertno-informačný 
časopis Jantár na ITF Bratislava, Slovakia 2016 – publikácia, Propagácia na mape Sl. raja (vydanej VKÚ) 
Aktualizácia a tlač Turistického sprievodcu, Anglická a maďarská mutácia webu  Návštevník  
FLY OK – palubný časopis ČSA, Časopis Turistika – CZ, Magazín Swiat – Podroze i Kultura, Spectacular 
Slovakia 
Časopis Leo expres – jar, leto, KOCR: prezentácia Sl. raja a mesta v časopise RELAX, Spracovanie 
podkladov pre KOCR: Tipy, výlety – vydané, Natočenie videoupútavky na web Návštevník, Zabezpečenie 
pobytu poľskej blogerky a poľského novinára, Podujatie k Sv. dňu sprievodcov a Medz. dňu múzeí, ďalšie 
virtuálne prehliadky – web Návštevník, reprízy filmu Slovenský raj na RTVS 

Mestský úrad 
Radnica - inštalácia klimatizácie 
v obradnej sieni 

projekt zrealizovaný 

Komunálne služby 
Rozšírenie nového cintorína 
SNV - oplotenie, chodníky, 
rozšírenie parkoviska 

dopracovanie PD verejného osvetlenia, následne 
obstarávanie 

Komunálne služby 
Oplotenie starého cintorína, 
rekonštrukcia východného múru 

Realizované 

Nebytové priestory 
Údržba a zhodnotenie 
neprenajatého majetku - Klub 
mladých, priestory UMB 

Realizované 

Miestne 
komunikácie 

TV pre IBV Červený jarok priebežne v plnení 

Voľný čas 
Centrum voľného času - nákup 9 
miestneho služobného vozidla 

projekt zrealizovaný 

MKC 
Podporné interné služby - nákup 
koncertného krídla 

projekt zrealizovaný 
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Mestská 
infraštruktúra 
športu 

Krytá plaváreň a letné kúpalisko, 
športová hala - rekonštrukcia 
vyrovnávacej nádrže 

projekt zrealizovaný - výmena vyrovnávacích 
a prepadových nádrží  

Terénna sociálna práca predkladanie projektov 

 Komunitné centrum - Potočná ulica predkladanie projektov 

 Nasvietenie priechodov pre chodcov 4 ks  realizácia  

 

Ďalšie schválené, resp. pripravované projekty – 
2016 

Zdroj Dotácia  
suma v € 

Schválené projekty pre realizáciu v roku 2016 

Zateplenie časti vonkajšieho výbehu orangutána 
bornejského ZOO 

Envirofond 5 000 

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nejedlého 
Ministerstvo 
školstva SR 

11 200 

Podpora praktického výcviku na detskom dopravnom 
ihrisku v Spišskej Novej Vsi – dovybavenie a podpora 
aktivít 

Ministerstvo 
školstva SR 

14 000 

V procese schvaľovania 

Rekonštrukcia bežeckej rovinky ZŠ Levočská 
Ministerstvo 
financií SR 

13 500 

Drogy - tie nie sú pre mňa 
Ministerstvo 
školstva SR 

7 000 

Likvidácia čiernych skládok Nadácia SLSP 7 000 

Pripravované projekty 

Rekonštrukcia MŠ Lipová a zvýšenie kapacity o 20 miest IROP   

Rekonštrukcia - zateplenie ZŠ Lipová IROP   

  
Rekonštrukcia – zateplenie ZŠ Nejedlého 

IROP   

  
Rekonštrukcia – zateplenie ZŠ Hutnícka 

IROP   

 

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku 

5.1 Geografické údaje 

Mesto Spišská Nová Ves sa rozprestiera v Hornádskej kotline, pričom zo severu je 
obklopené výbežkami Levočských vrchov, z juhu Spišsko-gemerským Rudohorím.  
Na rozlohe 66,67 km2 žije v súčasnosti približne 37 100 obyvateľov prevažne slovenskej 
národnosti. Mesto je zároveň sídlom okresu Spišská Nová Ves. Nadmorská výška mesta 
Spišská Nová Ves je 452m.n.m. Cez mesto preteká rieka Hornád. 



 

 

Mesto je sídlom okresu Spišská Nová Ves. Nachádza sa ma hlavnom železni
Košice -  Bratislava s prepojením na 
nachádzajúce sa medzinárodné letisko Poprad Tatry. 

Atraktivitu mesta zvyšujú blízko nachádzajúce sa národ
s množstvom divých a čarokrásnych roklín a
svetovo známych Vysokých Tatier a

Obrázok č. 1 Mesto Spišská Nová Ves

V blízkosti mesta Spišská Nová Ves sa rozprestiera Národný park Slovenský raj, ktorý sa 
vyznačuje najmä prítomnosťou skalných útvarov, jaský
nádherné scenérie. Mesto je v tejto súvislosti ozna
do Slovenského raja. 

5.2 Demografické údaje
Graf č. 1 Veková pyramída obyvateľ

Zdroj: MsÚ 
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Z vekovej pyramídy je možné konštatovať, že najpočetnejšia skupina obyvateľstva,  
tzv. modus veku, je veková skupina 30 až 39 ročných, pričom mesto malo k 31.12.2016 
najviac obyvateľov vo veku 30-34 rokov. Od 65 veku sa podiel žien na počte mužov zvyšuje, 
čo potvrdzuje aj štatistika, že ženy sa dožívajú vyššieho veku života. Podiel žien vo veku  
nad 80 rokov v porovnaní s mužmi je takmer  dvojnásobný. 

5.3 Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť 

Na  konci roka 2016 bola evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Spišská Nová Ves 
11,31%. Spomedzi 79 okresov Slovenskej republiky je to 24. najvyššia miera 
nezamestnanosti. 

Obrázok č. 2 Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch SR k 31.12.2016 

 
Zdroj: UPSVAR 

Mesačný vývoj miery nezamestnanosti v roku 2016 a medziročný vývoj nezamestnanosti 
za posledných 10 rokov je uvedený v nasledujúcich tabuľkách. 

Tabuľka č. 1 Vývoj miery nezamestnanosti v okrese v období január 2016 – december 2016 

Ukazovateľ Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec 

Počet 
uchádzačov 

o 
zamestnanie 

6193 5821 5753 5710 5639 5590 5524 5498 5483 5114 5082 5041 

Miera v % 13,90 13,06 12,91 12,81 12,65 12,54 12,40 12,34 12,30 11,48 11,40 11,31 
Zdroj: UPSVAR 

 

Tabuľka č. 2 Vývoj miery nezamestnanosti v okrese v období 2007 – 2016 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% 10,77 11,43 16,14 16,28 19,83 19,14 15,91 15,12 14,10 11,31 
Zdroj: ŠÚ SR, UPSVAR 
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5.4 Symboly obce 

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: 

• mestský erb 
• mestskú pečať 
• 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 trojvŕšie 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 tzv. veľký erb a malý erb. 

• veľký erb – v modrom štíte zo stredu vrchu zeleného trojvršia vyrastajú tri zlaté, 
červenostredé a zelenokališné ruže na zelených listnatých stopkách, na bočných vŕškoch 
strieborné banícke kladivká - rozpájacie a bicie. Za štítom stojí vľavohľadiaca 
zlatonimbá, zlatovlasá Pana Mária v červenom rúchu a modrom plášti, so zlatým žezlom 
v ľavici; 

• malý erb – samotný štít. 

Obrázok č. 3 Veľký erb mesta s nosičom štítu 
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Pečať mesta 

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 súčasne 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. 

Obrázok č. 4 Pečať mesta 

 

Insígnie mesta 

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: 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.  
O spôsobe jej používania hovorí samostatný predpis. 

Obrázok č. 5 Mestské insígnie - primátorská reťaz 
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Vlajka mesta 

Súčasná vlajka mesta Spišská Nová Ves pozostáva zo štyroch pozdĺžnych, rovnako 
širokých pruhov nasledovných farieb v nasledovnom 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. 

Obrázok č. 6 Vlajka mesta 

 

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. 

Obrázok č. 7 Znelka mesta 
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5.5 Logo obce 

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. 

Obrázok č. 8 Logo obce 

 

5.6 História obce 

Prvá písomná zmienka o meste Spišská Nová Ves je z roku 1268, kedy sa spomína  
ako Villa Nova. Mesto je však určite oveľa staršie.  Z mladšej doby kamennej - neolitu  
(5500 - 4000 pred Kr.) v osídlení mesta evidujeme na šiestich polohách regulárne sídliská 
(Kapustnice I, Letná ul., Rittenberg, Smižianska roveň, Ulica februárového víťazstva,  
Ul. Ing. O. Kožucha. 

Prvé rukolapné pamiatky pochádzajú zo stredného neolitu. Patria prvým roľníkom  
a chovateľom domestikovaných zvierat. V eneolite (4000 - 2300/2200 pred Kr.) Spiš husto 
osídlil ľud badenskej kultúry.  Na rozhraní staršej  a strednej doby bronzovej 
 (2300/2200 -750 pred Kr.) určovala vývoj otomanská kultúra.  Otomansko-pilinský horizont 
je doložený na dnešnej Letnej ulici, Ul. Ing. O. Kožucha a Kapustnice I. Do začiatku  
3. storočia patrí bronzová spona z polohy Podskalou - pri Hornáde, ale aj črepy reliéfne 
zdobenej rímskoprovincionálnej keramiky zo Smižianskej rovne dokladajú charakter vývoja 
výmennoobchodných vzťahov. Najstaršie slovanské pamiatky z mesta možno zaradiť  
do 8. storočia. Najstarší Slovania mali v predveľkomoravskej aj veľkomoravskej etape  
na Čingove vybudovaný sídelný útvar, ktorý obývali už v 8. a 9. storočí. Našli sa tu rôzne 
predmety ako hradištná keramika, lemeš, ovčiarske nožnice, klčovnice a srpy, ktoré sú 
datované do strednej doby hradištnej. 

Teritórium dnešného mesta Spišská Nová Ves a jeho blízkeho okolia bolo významným 
centrom už v čase Veľkomoravskej ríše. 

Od zániku Veľkomoravskej ríše až do začiatku 13. storočia nemáme o osudoch Spiša 
žiadne písomné správy. 
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Pred tatárskymi vpádmi v rokoch 1241 až 1242 sa na území mesta rozkladalo niekoľko 
obcí: Brusník (v údolí potoka Brusník), Stojan (na západnom svahu vrchu Kudlovec), Šág 
(pravdepodobne na mieste dnešnej „Šestnástky“) a Kozma (na južnom svahu Blaumontu). 
Podľa niektorých prameňov tu boli ešte ďalšie dva: Paríž (Hnilec) a Swanis. Po odchode 
Tatárov založili zachránení obyvatelia novú obec „Nová Ves“. 

Kráľ Belo IV. nechal po tatárskych vpádoch priviesť na vyplienené územie nových 
osadníkov, rodiny z Čiech, ale hlavne zo Saska, kde more zaplavilo veľký kus zeme. 
Prisťahovaní osadníci utvorili na Spiši „Saskú kolóniu“ a dostali v rokoch 1243 a 1271 
mnohé privilégia (nemuseli platiť dane, mýto pri prechode mestskými bránami, a pod.). Nová 
Ves bola premenovaná po nemecky na „Neudorf“, latinsky „Nova Villa“ a neskoršie ju 
Maďari pomenovali „Igló“. Niekde sa uvádzajú aj názvy „Newendarff“, „Iglovo“ alebo 
„Iglow“. 

Listina ostrihomského arcibiskupa Filipa zo dňa 29. novembra 1268 je prvou písomnou 
zmienkou o Spišskej Novej Vsi pod názvom „Villa Nova“. Je však isté, že rok 1268 nie je 
rokom založenia mesta, pretože v listine sa spomína, že Spišská Nová Ves ako osídlená obec 
už jestvovala, a že mala v tomto roku už aj faru a kostol. Nevieme však, kedy presne, ani 
kým bola založená, ani kedy sa stala mestom, či bola hneď od počiatku založená ako mestská 
osada alebo až dodatočne povýšená na mesto. Vznikla splynutím starej slovenskej obce 
„Iglov“ a novšej nemeckej obce „Nová Ves“. 

Prvou a najstaršou školou v meste bola farsko-mestská latinská škola zriadená v prvej 
polovici 14. storočia. Prvými učiteľmi boli kňazi, napr. Ján Gaal. Najstaršími známymi 
učiteľmi boli Šimon Jakub Saruch (1363 – 1365) a Šalamún Konrád Gaal. Základom školskej 
výučby bolo čitanie, písanie, počtovanie a spev. Vyšším stupňom bolo 7 slobodných umení: 
gramatika, dialektika - logika, rétorika, aritmetika, geometria, hudba a astronómia. Učitelia si 
pomôcky pre vyučovanie pripravovali sami. Neskôr sa zaviedli učebnice, ktoré sa v tom čase 
používali v celej Európe. 

Z roku 1357 pochádza prvá písomná zmienka o známom zvonolejárovi majstrovi 
Konrádovi, ktorý v Spišskej Novej Vsi založil najznámejšiu gotickú zvonolejáreň  
na Slovensku. Významných mešťanom a banským úradníkom bol zvonolejár Ján Wagner, 
ktorý tu pôsobil do roku 1516. 

Dňa 6. decembra 1380 získalo mesto od kráľa Ľudovíta I. právo konať týždenné trhy, 
každý týždeň v sobotu. Išlo o privilégium čisto hospodárskeho významu, čo bola pre mesto 
životná otázka, pretože v tom období sa mohlo obchodovať len na trhu. 

Mesto vybudovalo v súvislosti s privilégiom konať trhy na konci 14. storočia hradné 
opevnenie. To bolo murované o šírke 120 a 220 cm, priekopa bola 6 metrov široká a 2 metre 
hlboká. Súčasťou boli aj 4 brány: levočská, rožňavská, vyšná a nižná (nazývaná aj mlynská). 

Erb mesta je známy už od začiatku 15. storočia. 

Dňa 30. júla 1408 vydal kráľ Žigmund privilégnu listinu, ktorou mestu povoľuje konať 
jeden výročný trh, vždy 15. augusta. Toto privilégium si mesto od neho nechalo opäť potvrdiť 
listinou z dňa 28. septembra 1412. Takéto výročné trhy spravidla trvali niekoľko týždňov  
a prichádzali naň obchodníci zďaleka (Poľsko, Rumunsko, Rusko) so širokým sortimentom. 
Možno v nich vidieť predchodcu obnovenej tradície novodobých spišských trhov. 

V roku 1412, 8. novembra v Záhrebe, bola podpísaná listina, ktorou si kráľ Žigmund 
požičal od poľského kráľa Vladislava II. Jagelovského 37 000 kôp českých grošov, ktoré 
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potreboval na vojnu proti Benátkam. V tom čase platil všeobecný zákaz brať úroky z pôžičky, 
preto dal Žigmund do zálohu poľskému kráľovi 13 spišských miest, medzi nimi aj Spišskú 
Novú Ves. Mesto ostalo v poľskej zálohe od 12. januára 1413 dlhých 360 rokov, až do roku 
1772. 

Dňa 6. decembra 1435 obnovil a potvrdil kráľ Žigmund staré privilégiá a udelil Spišskej 
Novej Vsi právo konať 3 výročné trhy: jeden na jar, druhý 15. augusta a tretí 11. novembra. 
Trhy v Spišskej Novej Vsi sa stali široko - ďaleko známe a vyhľadávané. 

V rokoch 1518 - 1523 bol postavený nižný mlyn mesta. 

V roku 1608 dostala baroková veža nové hodiny. 

V roku 1632 Ferdinand II. udelil Spišskej Novej Vsi právo pečatiť svoje písomnosti 
červeným voskom, čo bolo veľkým vyznamenaním pre mesto. Dovtedy ich mohla pečatiť len 
zeleným alebo čiernym. 

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

Koncom decembra 1683 obsadilo Spišskú Novú Ves cisárske vojsko, ktoré čakalo  
na útok Thokolyho armády. Od roku 1672 do roku 1684 malé družiny povstaleckých 
Thokolyho vojsk dvanásťkrát vydrancovali mesto. 

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

V rokoch 1709 až 1712 zúril po krutých bojoch povstania Františka Rákoczyho v meste 
najzhubnejší mor, ktorému padlo za obeť viac ako 2 000 ľudí a vymreli celé rodiny. 

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

Dňa 5. novembra 1772 bolo mesto Spišská Nová Ves pri veľkej slávnosti vrátené 
uhorskému kráľovi. Bola to Mária Terézia, ktorá v roku 1772 pri delení Poľska v Petrohrade 
získala Halič s troma miliónmi obyvateľov a spišské zálohované mestá. 

V roku 1774 vznikla Provincia trinástich spišských miest, ku ktorým v roku 1778 Mária 
Terézia pripojila ešte tri mestá. Od roku 1776 do roku 1876 bola Spišská Nová Ves sídlom 
správy Provincie šestnástich spišských miest. 

V roku 1777 bolo v meste 6 470 obyvateľov. 

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

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

Najstarším finančným ústavom v meste bola Sporiteľňa XVI spišských miest, založená  
v roku 1846. 

Dňa 2. februára 1849 došlo k vojenskému stretu cisárskych oddielov a maďarského 
povstaleckého vojska, pričom vyhorela veľká časť mesta aj s pôvodnou kostolnou vežou 
rímskokatolíckeho farského kostola. Škody boli veľké a na ich zmiernenie poukázala 
maďarská vláda mestu náhradu vo výške 7 500 zlatých. 

Veľký prelom v dejinách bolo postavenie železničnej trate Košice - Bohumín v rokoch 
1869 až 1871. 
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Sad mládeže vznikol vďaka Spišskonovoveskému okrášľujúcemu spolku, ktorý vznikol  
v roku 1871. 

V roku 1873 vznikol Dobrovoľný hasičský spolok, ktorý sa okrem vlastnej činnosti 
zaslúžil aj o šírenie kultúry medzi  najširšími vrstvami, hlavne v oblasti ľudovej hudby  
a ochotníckeho divadla. 

Prvá kníhtlačiareň v meste vznikla v roku 1874. 

O rozvoj športu v meste sa starali spolky: korčuliarsky (1877), biliardový, strelecký 
(1868) a tenisový (1901). 

Škrobáreň vznikla v roku 1881. 

O sprístupnenie Slovenského raja sa mimoriadne zaslúžil Spišskonovoveský odbor 
Uhorského karpatského spolku, ktorý vznikol v roku 1882. 

V rokoch 1886 až 1888 sa začala renovácia rímskokatolíckeho farského kostola. Bolo to 
za Štefana Koštialika, nového farára v Spišskej Novej Vsi, a to v duchu gotiky. Koštialik dal 
na renováciu kostola 3 000 zlatých z vlastných prostriedkov. Úprava stála celkovo okolo  
25 000 zlatých. 

V rokoch 1892 až 1894 bola postavená nová neogotická veža, 87 metrov vysoká, podľa 
plánov profesora Imricha Steindla. Prestavba stála celkove 42 000 zl. najvyššiu čiastku 
poskytlo mesto (19 660 zl.) Novogotická veža tvorí zo všetkých strán najvýznamnejšiu  
a najcharakteristickejšiu časť siluety mesta. Je najvyššou vežou na Slovensku. Zvláštnosťou 
je, že okrem hodín nad balkónom má z neznámych príčin ešte jedny vežové hodiny v spodnej 
časti veže. 

V roku 1894 si mesto vybudovalo mestskú elektráreň, čím sa podstatne zlepšili životné 
podmienky obyvateľstva a nastala modernizácia priemyselnej výroby. 

Mesto bolo elektrifikované už v roku 1894. 

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

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

V júli 1929 sa v Spišskej Novej Vsi konala veľká Podtatranská výstava. Zhromaždilo 
sa na nej toľko exponátov, že boli umiestnené až v 12-tich budovách. Svedčilo to  
o rozširujúcich sa komerčných akciách v meste, čo veľmi prispelo k podnikaniu a ďalšiemu 
zveľaďovaniu mesta. Výstavu navštívilo 60-tisíc návštevníkov. 

Dňa 24. marca 1939 bombardovali Maďari tunajšie letisko, pričom prišlo o život  
5 vojakov a 6 nič netušiacich civilov. Spišská Nová Ves tak bola prvým mestom v strednej 
Európe, ktoré hmatateľne pocítilo politickú krízu vedúcu k II. svetovej vojne a ktoré bolo 
bombardované ešte pred vypuknutím vojny. 

Dňa 27. januára 1945 skončili hrôzy II. svetovej vojny, keď po niekoľkodňovej 
delostreleckej prestrelke obsadila Spišskú Novú Ves sovietska armáda a vyhnala nemecké 
jednotky. 
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V roku 1960 bola Spišská Nová Ves určená za sídlo okresu utvoreného zlúčením 
doterajších troch okresov  Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica. 

5.7 Pamiatky 

Mesto Spišská Nová Ves je od roku 1992 vyhlásené za mestskú pamiatkovú zónu  
s množstvom historicky cenných objektov. Mnoho z nich sa nachádza priamo na historickom 
Radničnom námestí, ktoré patrí medzi najkrajšie námestia na Slovensku a zároveň je 
najdlhším šošovkovitým námestím Európy. 

• Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie 
je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste. Mohutná trojloďová bazilika je 
pozoruhodná vďaka južnému gotickému portálu, plastikám Majstra Pavla z Levoče či 
vzácnej bronzovej krstiteľnici, ktorá pochádza z 2. pol. 13. storočia. Neogotická veža z konca 
19. storočia (1893) je svojou výškou 87 m najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. 

• Radnica 
bola postavená v rokoch 1777 - 1779 v klasicistickom slohu uprostred námestia.  
V interiéri radnice je najvýznamnejším priestorom reprezentačná sieň umiestnená uprostred 
budovy a siahajúca cez dve poschodia. V budove sídli primátor mesta a časť mestského 
úradu. 

• Provinčný dom 
Budova Provinčného domu bola od stredoveku mestskou radnicou, a to až do roku 1777, kedy 
ju od mesta kúpila Provincia XVI spišských miest a zriadila v nej svoje administratívne sídlo. 
Najzaujímavejšou časťou budovy je predná fasáda, ktorej súčasťou je aj tzv. Levočská brána 
vedúca na Levočskú ulicu. V súčasnosti v budove sídli Múzeum Spiša so svojimi 
expozíciami. 

• Reduta 
je romantickou secesnou budovou postavenou v rokoch 1899 - 1902 so štyrmi nárožnými 
vežičkami. Strechu ukončuje labuť sediaca na lýre. Dnes sa tu nachádza Spišské divadlo, 
koncertná sieň, kaviareň, Mestské kultúrne centrum a televízia Reduta. 

• Galéria umelcov Spiša 
sídli v historickej budove v centre mesta na Zimnej ulici – pôvodne meštiansky dom  
z 2. polovice 16. storočia. Zaujímavá renesančná architektúra – dvor s renesančnou loggiou, 
arkádami a zvyškami renesančných okien vytvára príťažlivé prostredie, v ktorom sa 
prezentujú stále expozície výtvarnej kultúry tunajších rodákov spolu s príležitostnými 
výstavami domácich i zahraničných umelcov. 

• Evanjelický kostol 
bol postavený v rokoch 1790 - 1796, vysvätený v roku 1796. Kostol má pôdorys kríža a je 
postavený v klasicistickom slohu. Ide o tzv. tolerančný typ evanjelického kostola. Vďaka 
výbornej akustike je obľúbeným miestom organizovania koncertov a festivalov vážnej 
a organovej hudby (napr. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola).  

• Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána 
patrí k najmladším sakrálnym stavbám v Spišskej Novej Vsi. Začal sa stavať v roku 1991, 
veriacim tu sídliacej gréckokatolíckej farnosti slúži od roku 1997. Architektonicky je 
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postavený tak, aby symbolicky zvýraznil niektoré tradičné byzantské prvky, hoci navonok 
pôsobí moderne. Veľmi pozoruhodná je sakrálna výzdoba interiéru. 

• Miesto prianí 
alebo tiež pamätník Pocta Majstrovi Konrádovi, označuje nový pamätník nachádzajúci sa 
v centre Radničného námestia pri budove Radnice. Slávnostne odhalený a požehnaný bol 
koncom roka 2012 pri príležitosti 655. výročia vzniku prvej gotickej zvonolejárskej dielne na 
Spiši (a zároveň najvýznamnejšej na Slovensku), ktorú založil v Spišskej Novej Vsi Majster 
Konrád v roku 1357. 

• Mariánsky stĺp so sochou Immaculaty 
Národná kultúrna pamiatka Mariánsky stĺp s kamennou sochou Nepoškvrnenej Panny Márie, 
tzv. Immaculatou, má svoje miesto v historickom srdci mesta pred farským kostolom už  
od roku 1724. Spišskonovoveský mariánsky stĺp bol postavený na základe donácie 
vtedajšieho poľského starostu Teodora Konštantína Lubomirského. Je najstarším spomedzi 
mariánskych stĺpov, ktoré dal tento gróf postaviť aj v ďalších 13 spišských mestách, ktoré 
spravoval v období tzv. poľského zálohu. Immaculatu vyhotovil podľa dostupnej literatúry 
levočský kamenosochár Friedrich Horn. 

• Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie - Slovenský kostol 
sa nachádza neďaleko námestia v radovej zástavbe Levočskej ulice. Bol pôvodne len 
kaplnkou pri mestskom špitáli, pravdepodobne zo 14. storočia. Kostol slúžil hlavne 
slovenskému obyvateľstvu, preto je zaužívaný aj názov Slovenský kostol. 

• Kostol Božieho milosrdenstva 
Základy kostola nachádzajúceho sa na sídlisku Západ I boli položené na jeseň v roku 1996. 
Jeho slávnostná konsekrácia sa konala v roku 2009. Zaujímavosťou kostola je dominanta 
interiéru - zelený jednoramenný kríž zo skladaného skla a nerezu, ktorý je pravdepodobne 
najväčším skleneným krížom na svete umiestneným v kostole. Kostol je pútnickým miestom. 

• Sochy evanjelistov 
Sochy štyroch evanjelistov - sv. Jána, sv. Lukáša, sv. Mareka a sv. Matúša sa nachádzajú  
nad vstupnou bránou mestského cintorína. 

• Učiteľský ústav 
bol postavený v rokoch 1873 - 1874 pôvodne ako pseudoklasicistická budova. Učiteľský 
ústav tu sídlil vyše 80 rokov. Dnes je sídlom Gymnázia na Školskej ulici. 

• Dom s pamätnou tabuľou 
v ktorom od roku 1927 až do svojej smrti 7. júna 1928 žila Albertína Štefániková,  
rod. Jurenková, matka generála Milana Rastislava Štefánika, sa nachádza na Letnej ulici  
č. 64.  

• Židovský cintorín  

sa nachádza vo východnej časti mesta na Cintorínskej ulici. Najstarší hrob pochádza z roku 
1880 a najmladší z roku 1955. Je poslednou zachovanou pamiatkou židovskej kultúry 
v meste. V roku 2010 bol spišskonovoveský cintorín zaradený do Slovenskej cesty 
židovského kultúrneho dedičstva.  
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5.8 Významné osobnosti obce 

Ján Bokai (narodil sa 27. 5. 1822, zomrel 20. 10. 1884 v Budapešti), absolvent evanjelického 
gymnázia v Spišskej Novej Vsi, lekár - pediater, univerzitný profesor a odborný publicista. 

Ján Brišák (nar. 27. 2. 1904 v Rabči) bol od roku 1929 do roku 1943 profesorom 
náboženstva na učiteľskom ústave a gymnáziu. Neskôr sa stal aj predsedom MO MS 
v Spišskej Novej Vsi a jeho zásluhou bol v našom meste zriadený prvý Matičný dom  
na Slovensku (dnešné Múzeum Spiša). 

Oscar Ember (narodil sa 1892, zomrel 1952 v New Yorku, USA), maliar - portrétista. 
Študoval v Budapešti, maliar v Berlíne, Švajčiarsku (1935), neskôr v Prahe. Po okupácii 
Čiech emigroval do USA, v roku 1944 získal americké občianstvo. Portrétoval osobnosti 
verejného života a umeleckého života, autor krajiniek, zátiší, aktov. Obrazy Zvestovanie  
a Lastovička vystavoval v roku 1924 v Salóne Spolku nezávislých umelcov v Paríži. V roku 
1954 bola predstavená jeho tvorba na výstave v New Yorku.  

Gejza Emericzi (narodil sa 19. 11. 1838 v Ľubici, zomrel 1. 11. 1857), prvý riaditeľ 
Učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi, významný organizátor spolkového života  
a sociálnej starostlivosti, funkcionár Spišského učiteľského spolku, založil v meste útulok pre 
chudobné deti. Písal metodické príručky, odborné články, autor diela o reforme gymnázia. 
Jeho knižnica s 1000 zv. sa stala súčasťou knižnice evanjelického gymnázia v Spišskej Novej 
Vsi. 

Jozef Hanula (nar. 6. 4. 1863 v Troch Sliačoch - zomrel 22. 8. 1944 v Spišskej Novej Vsi), 
významný maliar, uvedomelý národovec, ktorý svoj životný osud vedome spojil so životom 
slovenského ľudu. V Spišskej Novej Vsi sa usadil v roku 1919 a tu si postavil dom 
s ateliérom. Patrí k zakladateľským postavám slovenskej figurálnej realistickej maľby  
na prelome 19. a 20. storočia. 

Vojtech (Béla) Hajts (narodil sa 11. 1. 1872, zomrel 11. 9. 1926 v Spišskej Novej Vsi), 
pedagóg, zakladateľ observatória v Spišskej Novej Vsi. Absolvent gymnázia a učiteľského 
ústavu v Spišskej Novej Vsi, vychovávateľ v rodine hlavného spišského župana grófa Júliusa 
Čákiho. Študoval prírodné vedy na univerzite v Budapešti, pôsobil v Spišskej Novej Vsi ako 
učiteľ meštianskej školy, absolvoval kurz elektrotechniky a kurz teoretickej chémie, krátko 
učil prírodovedné predmety v Kežmarku. Zakladateľ turistiky na Spiši, tvorca názvu 
Slovenský raj, od roku 1917 predseda spišskonovoveskej sekcie spolku Karpathenverein, člen 
jeho ústredného, múzejného, organizačného a redakčného výboru, člen Spišského učiteľského 
spolku, speváckeho a čitateľského spolku v meste, dozorného výboru miestneho Spotrebného 
družstva. Zaslúžil sa o sprístupnenie jaskýň a roklín, Prielomu Hornádu v Slovenskom raji, 
zberateľ turistickej literatúry, máp a fotografií. S bratom Ľudovítom založili  
v roku 1904 v Spišskej Novej Vsi súkromné observatórium, v roku 1910 pozorovali 
Halleyovu kométu.  

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

Teodor Daniel Jozef Jóny (narodil sa  17. 3. 1817, zomrel 3. 4. 1883 v Miškolci, pochovaný  
v Kežmarku), právnik. Absolvoval gymnázium v Spišskej Novej Vsi, evanjelické lýceum 
v  Kežmarku, štúdia práva v Budapešti. Dedič rodinného majetku (napr. kúpeľov vo Vyšných 
Ružbachoch), podporovateľ kežmarského lýcea, ktorému testamentárne venoval okolo 
250000 zlatých spolu s 15 000 zv. knižnicou. 
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Juraj Kapral čík (nar. 24. 4. 1880 v Spišskej Novej Vsi, zomrel 11. 6. 1964 v Spišskej Novej 
Vsi, od roku 1909 sa menoval Kalmár, pseudonym Ďuro Pokuta) napísal 5 básnických 
zbierok – Spišské klapancie. Cenný je jeho ľudový obraz doby, vystihnutý humorom 
ladenými veršami s humánnym a sociálnokritickým videním. 

Rudolf Kárpáthy  (pôvodne Langsfeld, nar. 1. 11. 1857 v Spišskej Novej Vsi, zomrel  
17. 6. 1917 v Budapešti) – akademický maliar, tvorca žánrových výjavov. Dlhší čas pracoval 
v Paríži. 

Dr. Ing. Ondrej Kožuch (* 10. februára 1911 narodil sa 10. 2. 1911 v Sučanoch, zomrel  
4. 9. 1944 pri obrane mesta Spišská Nová Ves). Za svojho krátkeho života zanechal veľa 
práce. V roku 1942 napísal brožúrky Úprava slovenských pašienok; Pôdne pomery  
na Slovensku a ich vzťah na zveľadenie poľnohospodárskej produkcie, knižku Prečo musíme 
vápniť. V marci 1944 mu vyšla knižka Praktické pôdoznalectvo. Vytrvalo pracoval na ďalšej 
knihe Výživa rastlín z pôdy. Po oslobodení v roku 1946 bola “Výživa rastlín z pôdy” vydaná 
a bola veľkým prínosom pre poľnohospodárov aj ako učebnica v poľnohospodárskych 
školách, vyšla aj v maďarčine. Pre svoju výskumnú činnosť hodne podnetov z literatúry 
ruských poľnohospodárskych výskumníkov, lebo ovládal ruštinu. Bol však prvý Slovák, ktorý 
v pôdoznalectve pracoval a výskum pôdy propagoval ako základ pre vyššie 
poľnohospodárske výnosy. Za svoju vedeckú prácu dostal in memoriam titul doktor vied.  
V období, keď začal v Spišskej Novej Vsi počas II. svetovej vojny pracovať ilegálny RNV,  
dostal úlohu viesť bojovú jednotku pri obrane mesta. Pri obrane mesta padol 4. septembra 
1944 o 14.00 hod. (na cintoríne v SNV, v Sučanoch i na rodnom dome je dátum  
5. september). Po oslobodení mu mesto SNV dalo postaviť pomník, na ktorom je napísané 
„Žil aby raz zomrel, ale zomrel, aby večne žil”. Za jeho odbojovú činnosť mu boli udelené 
vyznamenania in memoriam: 1. vojnový kríž; 2. pamätná medaila k 20. výročiu SNP;  
3. za aktívnu účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie Československa „Rad Červenej 
hviezdy”, 29. augusta 1969. 

Michal Klein  (nar. 21. 9. 1805 v Spišskej Novej Vsi, zomrel 9. 4. 1877 v Komárne) – lekár 
a po niekoľkoročnej lekárskej praxi v rodnom dome stal sa organizátorom  zdravotníctva 
v Komárňanskej stolici. Venoval sa boju proti cholere, brušnému týfu a besnote.  

Šimon Klein (nar. 23. 12. 1868 v Habovke), študoval v Spišskej Novej Vsi, kde potom 
pracoval aj ako lekár – vedec a osvetár a tu vydal aj svoju knihu o influenze a otravách. Istý 
čas bol aj asistentom anatomického ústavu Lekárskej fakulty v Budapešti. 

Krištof Klesch  tiež Kletsch (narodil sa  16. 10. 1632, zomrel 20. 2. 1706 v Erfurte, SRN), 
evanjelický duchovný, básnik. Pôsobil ako diakon vo Veľkej, neskôr ako evanjelický kňaz  
v Matejovciach (1656 - 1661) a v Spišskej Sobote (1661 - 1674). Získal titul magister 
filozofie na univerzite v Jene, je autorom náboženských barokových polemík a dišput, písal 
básne. 

Anton Kovalík  (nar. 2. 6. 1901 v Námestove), profesor dejepisu a zemepisu a v rokoch  
1938 - 1945 bol riaditeľom učiteľskej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Napísal učebnice 
dejepisu a zemepisu pre stredné školy. Na jar roku 1945 ho orgány NKVD násilne odvliekli 
do Sovietskeho zväzu, kde aj zomrel v r. 1946. 

Imrich Kövi   (vlastným menom Ján Steiner, narodil sa 29. 1. 1839 v Kežmarku, zomrel  
3. 8. 1917), pedagóg, priekopník slovenskej speleológie a turistiky. Po absolvovaní maturitnej 
skúšky v Kežmarku, študoval teológiu v Budapešti, filozofiu a prírodné vedy v Göttingene.  
V roku 1862 bol pozvaný za riadneho profesora evanjelického gymnázia v Spišskej Novej 
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Vsi. Učil aritmetiku, zemepis, chémiu, nemecký jazyk, deskriptívnu geometriu a a od roku 
1871 pôsobí zároveň ako učiteľ kreslenia na miestnom učiteľskom ústave. Písal články, 
príručky a učebnice pre samoukov, učiteľov, vychovávateľov, rodičov a žiakov,  
napr. Smernice k cvičeniam z chémie pre študentov vysokej školy technickej a hlavne pre 
farmaceutov (Budapešť, 1855), Deskriptívna geometria, Návod na kreslenie prírody, 
Kreslenie na základnej škole (Spišská Nová Ves, 1877). Vďaka Spišskému učiteľskému 
spolku vyšla v roku 1880 vo Weimare  jeho mapa Spišskej župy. V 90-tych rokoch vyšla  
v Spišskej Novej Vsi jeho zbierka príkladov a riešení z matematiky určená žiakom vyšších 
tried strednej školy. Pozornosť venoval aj spišskému nemeckému dialektu, napísal jeho 
slovník, zozbieral a zostavil zbierku básni a poviedok spišských autorov, ktorá vyšla v roku 
1912 v Kežmarku. Nemalou mierou sa pričinil o objavovanie zákutí Slovenského raja  
a Vysokých Tatier. 

Barbara Krafftová  (nar. 1. 4. 1764 v Spišskej Novej Vsi, zomrela 28. 9. 1825 v Bandbergu – 
SRN) - maliarka, všeobecné vzdelanie získala v rodisku a tu aj istý čas tvorila. Namaľovala 
niekoľko sto obrazov, ktoré sú po európskych galériách. 

Ladislav Krupicer  (narodil sa  26. 12. 1917), pedagóg, amatérsky výtvarník - sochár, 
absolvent učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi, pôsobil na SPŠ drevárskej, vytvoril bustu 
Jozefa Hanulu. 

Samuel Lányi  (narodil sa 15. 4. 1792, zomrel 9. 3. 1860 v Modrom Kameni), zememeračský 
inžinier, maliar. Pôsobil pri mapovaní Dunaja od Devína po Nový Sad, viedol merania Tisy, 
autor rkp. máp a hlásení, známy je jeho Autoportrét s jakobínskou čiapkou z roku 1840. 

Martin Liedemann   (narodil sa  6. 11. 1767, zomrel 14. 4. 1837 v Tirgu Mures), doktor 
filozofie, evanjelický farár, rektor levočského lýcea, zať známeho spišského lekárnika 
Tobiáša Maukscha. Študoval na gymnáziu v Levoči a lýceu v Bratislave, teológiu v Jene  
a filozofiu v Göttingene. Vyše dvadsať rokov pôsobil ako profesor a rektor levočského 
gymnázia (1793-1815), rozšíril ho na úroveň lýcea. Prednášal cirkevné dejiny, politické vedy, 
štatistiku, uhorské právo a estetiku. Žiadal zaviesť Pestalozziho metódy na ľudových školách, 
podporoval zriadenie škôl pre výchovu remeselníkov, obchodníkov a roľníkov, v roku 1803 
založil v Levoči výchovný ústav pre šľachtické deti. Bol členom učených spoločností v Jene. 
Písal filozofické práce a príležitostné kázne, napr. Literärischer Nachlass: drei Predigten 
(Levoča 1815). 

Jozef Lippich lekár, ktorý bol od roku 1775 hlavným lekárom Provincie 16 spišských miest. 
Otec Františka Viliama, nar. 13. 6. 1799 v Spišskej Novej Vsi, ktorý bol tiež lekárom 
a univerzitným profesorom. Jeho sestra Terézia (nar. 14. 11. 1800 v Spišskej Novej Vsi  bola 
maliarkou. 

Ján Malleter (nar. 15. 8. 1691 v Spišskej Novej Vsi, zomrel 7. 3. 1755) – lekár, ktorý bol  
od roku 1718 osobným lekárom spišského starostu Teodora Lubomirského v Spišskej Novej 
Vsi, mestský a stoličný lekár. V Leidene sa zaujímal o prírodné vedy, poverili ho zostavením 
prírodopisno-mineralogickej zbierky pre ruského cára Petra I., ktorú inštaloval. Spolupracoval 
s Matejom Belom na monografii Spišskej stolice.  

Ján Mariáši - Mariássy  (narodil sa  23. 7. 1822, zomrel 24. 1. 1905 v Budapešti), absolvent 
evanjelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi a filozofie v Egri. Príslušník kráľovskej gardy 
vo Viedni, v revolúcii 1848 - 49 dôstojník revolučnej armády, väznený v Olomouci. Žil  
pod dozorom v Markušovciach. Od začiatku 60-tych rokov sa zúčastňoval na verejnom  
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a politickom živote, poslanec na uhorskom sneme za mesto Spišská Nová Ves, povýšený  
do barónskeho stavu. 

Ján Móry (1892 - 1978) - hudobný skladateľ zložil vyše 200 opusov a upravoval ľudové 
piesne. Po znárodnení bol riaditeľom Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi. Je pochovaný  
v Bratislave. 

František Neubauer  (narodil sa 3. 12. 1814 v Třemešné - Pavlíkove, ČR, zomrel   
18. 7. 1887), banský inžinier, právnik. Pôsobil v rokoch 1867 - 1887 v Spišskej Novej Vsi  
vo funkcii banského kapitána Banského kapitanátu. 

Jakub Nitsch  (narodil sa 14. 4. 1808 v Strážach pod Tatrami, zomrel 23. 2. 1867), verejný 
činiteľ, právnik. Pochádzal z mäsiarskej rodiny, študoval v Kežmarku, absolvoval právnické 
štúdia, stal sa advokátom v Poprade. Po vydaní Októbrového diplomu sa pričinil  o obnovenie 
Provincie XVI spišských miest sa vlastnou samosprávou a súdnictvom, stal sa jej grófom. 
Pôsobil v Spišskej Novej Vsi od roku 1860. 

Gyula Nosz (narodil sa  30. 9. 1897, zomrel 16. 4. 1967 v Budapešti), novinár. 

Viktor Olgyai   (pôvodne Matirko, nar. 1. 11. 1870 v spišskej Novej Vsi, zomrel 19. 6. 1929 
v Salzburgu v Rakúsku) – maliar a grafik. Pôsobil v rodnom meste a od roku 1906 bol 
profesorom grafických techník na výtvarnej akadémii v Budapešti. 

Tobiáš Putsch pedagóg a osvetový pracovník, ktorý od roku1891 až do roku 1909 pôsobil  
na gymnáziu a učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Propagátor včelárstva, organizátor 
Spišského spolku učiteľov. Zaoberal sa aj metodikou grafológie. 

Alojz Richter   (narodil sa 21. 1. 1782,  vl. menom Gottfried Henrich, zomrel 25. 8. 1854  
v Jasove), cirkevný hodnostár, mecén. Člen premonštrátskeho rádu, učiteľ teológie, zástupca  
a riaditeľ konviktu, gymnázia a akadémie premonštrátov v Košiciach, externý člen dekanátu 
teologických fakúlt a kráľovský radca v Budapešti. Podporoval povznesenie vedomostnej 
úrovne premonštrátov a škôl, ktoré spravovali na východnom Slovensku, vedecký rozvoj, 
zakladanie knižníc, výstavbu kostolov a farností. 

Ján Richter (narodil sa 8. 2. 1872, zomrel 18. 5. 1934 v Komárne), pôvodom spišský Nemec, 
katolícky kňaz. Ukončil gymnázium v Spišskej Novej Vsi, absolvent teologického štúdia  
v biskupskom seminári v Spišskej Kapitule v roku 1894, kaplán v Zázrivej, Bobrovci, 
Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne a Spišskej Belej, od roku 1900 farár vo Veličnej, neskôr  
v Ipeľskom Sokolci. Na odpočinku žil v Komárne. Zástanca ideológie jednotného 
maďarského národa, bol proti násilnej maďarizácii, stúpenec pokojnej asimilácie 
prostredníctvom výchovy, organizátor kultúrneho a spoločenského života na Orave, člen 
správnych rád miestnych podnikov, poslanec uhorského snemu za Dolný Kubín. Po vzniku 
ČSR senátor Národného zhromaždenia (1925 - 1934). 

Dr. Bartolomej Rosenstein (zomrel 23. 3. 1942), vrchný rabín židovskej náboženskej obce 
v Spišskej Novej Vsi od roku 1929. 

Martin Roth  (narodil sa 3. 8. 1841 v Kežmarku, zomrel 25. 2. 1917), pedagóg, numizmatik, 
priekopník turistiky. Absolvoval gymnaziálne štúdia v Kežmarku, teologiu Budapešti. Pôsobil 
ako vychovávateľ v rodine Ferenca Magyaryho v Uhorsku. Od roku 1870 učil latinčinu, ale 
hlavne nemeckú gramatiku a literatúru na evanjelickom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi, 
neskôr v dôsledku pomaďarčovania zemepis a prírodopis. Staral sa o numizmatickú zbierku, 
ktorá bola založená  pri škole pre milovníkov a zberateľov mincí. Považujeme ho  
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za priekopníka tatranskej turistiky a horolezectva, podieľal sa na sprístupňovaní roklín 
Slovenského raja. Bol organizátorom Uhorského karpatského spolku a spoluzakladateľom 
Podtatranského múzea v Poprade, spoluautorom dejín Spišského učiteľského spolku. Jeho 
meno nesie v nemeckej a maďarskej topografii štít vo Vysokých Tatrách a romantická roklina 
v Slovenskom raji, nadväzujúca na tiesňavu Veľký Sokol, ktorej prvý prechod uskutočnil  
20. augusta 1898 spolu s Dr. N. Filarszkym a prof. M. Karolym. 

Karol Juraj Rumy  (nar. 18. 11. 1780 v Spišskej Novej Vsi, zomrel 1847 v Ostrihome), 
pedagóg, prispievateľ do Štúrových Slovenských národných novín. Písal aj  
pod pseudonymom Dragutin. 

Július Scholz (narodil sa 1. 3. 1837 , zomrel 16. 9. 1913 v Budapešti), lesný inžinier. 
Absolvent evanjelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi, vysokoškolský učiteľ. 

Gottfried Schwarz  (pseud. Gabriel de iuxte Hornad, Lorandus Samuelfy, narodil sa  
19. 11. 1707, zomrel 23. 11. 1788 v Rintelne, SRN), magister filozofie, doktor teológie. Syn 
Samuela Schwarza, richtára v Spišskej Novej Vsi. Študoval v Levoči, v rokoch 1730 - 1734 
bol v Levoči konrektorom a rektorom. Pre nepriaznivé pomery v protestantskom školstve 
odišiel do Nemecka, kde pôsobil v Osnabrücku a Rintelne. Naďalej však venoval pozornosť 
histórii a súčasnosti Uhorska. 

ThDr. Mikuláš Stanislav (nar. 3. 12. 1908 v Lip. Sv. Jáne, zomrel 17. 9. 1975 v Spišskej 
Novej Vsi), profesor biblických vied, spoluprekladateľ Svätého písma. Od roku 1951 farár 
v Spišskej Novej Vsi. Za jeho pôsobenia sa reštaurovali kostoly, pričom sa vo farskom 
kostole objavila zlatá polychrómia na klenbe. 

Ladislav Széll (narodil sa 25. 6. 1872, zomrel 19. 7. 1946 v Debrecíne), agrochemik, 
výskumný pracovník, pedagóg. 

Karol Thern  pseudonym Réth N. Károly (narodil sa  13. 8. 1817, zomrel 13. 4. 1886  
vo Viedni) - hudobný skladateľ, dirigent, klavirista, pedagóg. 

Elias Ursinus tiež Ursini  pôv. Bär, prímením Misnicius, (narodil sa okolo roku 1580  
v Delitzschi, SRN, 25. 3. 1627 zomrel), evanjelický duchovný, cirkevný hodnostár, 
spisovateľ, humanistický vzdelanec. Absolvoval gymnázium v Halle a Freiburgu, teológiu  
a filozofiu na wittenberskej univerzite, v roku 1609 stal sa  evanjelickým farárom  
v Bánovciach nad Bebravou, krátko pôsobil ako správca česko-nemeckej školy v Prahe - 
Starom Měste, v roku 1616 prišiel za farára a rektora gymnázia do Levoče, v Spišskej Novej 
Vsi pôsobil v rokoch 1619 - 1627 ako farár a senior. Je autorom učebnice teológie, 
filozofickej rozpravy, príručky latinskej gramatiky Filipa Melanchtona (1619) s didaktickým 
plánom, ktoré napísal a upravil pre potreby levočskej školy. Rukopis jeho denníka sa stal 
súčasťou spišskonovoveskej kroniky. Písal príležitostné verše po latinsky a nemecky, jeho 
pohrebný chválospev na Stanislava Thurzu vyšiel v roku 1626 v Košiciach. 

Jozef Vymazal (narodil sa  22. 5. 1927) MUDr., univerzitný profesor, český lekár, neurológ. 

ThDr. Ladislav Zábojský (nar. 31. 5. 1793 v Prešove, zomrel 11. 9. 1870 v Štiavniku), 
spišský biskup. V rokoch 1840 – 1850 bol farárom a kráľovským školským inšpektorom 
v Spišskej Novej Vsi. Bol mecénom študentom, zakladateľom dobročinných fundácií 
a žiackych internátov. 

Albertína Štefániková, rodená Jurenková (* 25. apríl 1853 Turá Lúka † 7. jún 1928 
Spišská Nová Ves, pochovaná v Košariskách) Matka Milana Rastislava Štefánika žila  
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v Spišskej Novej Vsi v rokoch 1919 – 1928. Bývala so synom Ladislavom a jeho rodinou  
na Masarykovom riadku (dnes Letná ulica č. 64). Miestny spolok Živena vytvoril po jej smrti 
fond (základinu) Albertíny Štefánikovej, z ktorého sa každoročne podporovali chudobní žiaci 
v meste. Maliar Jozef Hanula namaľoval v roku 1928 v Spišskej Novej Vsi Podobizeň 
Albertíny Štefánikovej.  

JUDr. Ladislav Dušan Štefánik (* 16. október 1886 Košariská † 6. marec 1959 Spišský 
Štvrtok, pochovaný v Spišskej Novej Vsi)  - mladší brat Milana Rastislava Štefánika.  
Po vzniku ČSR prišiel do Spišskej Novej Vsi v roku 1919, aby tu z poverenia župana  
JUDr. Jána Rumanna vykonával funkciu slovenského verejného notára. Po smrti svojej matky 
býval na Levočskej ulici č. 1, kde mal kanceláriu. V právnickom povolaní pôsobil 45 rokov. 
Jeho manželka Elena bola aktívnou členkov Spolku Živena a v roku 1936 predsedníčkou 
charitatívneho spolku pobočky Ústrednej Karity (Charity) v Spišskej Novej Vsi.  
V manželstve sa im narodili dve deti: dcéra Elena a syn Pavol. Ladislav Štefánik v septembri 
1925 patril k zakladajúcim členom Spolku sociálnej starostlivosti pri Československom 
štátnom reálnom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Obľuboval Vysoké Tatry, často navštevoval 
Štrbské Pleso. 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

6.1 Výchova a vzdelávanie a šport 

Mesto má zriadených 10 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v oblasti 
školstva. Z toho je 7 základných škôl, Základná umelecká škola, Centrum voľného času 
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.  

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 

Prehľad a vývoj počtu žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 
uvedený v Tabuľke č. 3 a graficky znázornený v Grafe č. 2. 

Tabuľka č. 3 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 

Škol. rok 
2016/2017 

ZŠ Nad Medzou 688 716 721 728 724 725 

ZŠ Lipová 365 346 340 333 340 343 

ZŠ Levočská 501 489 477 475 507 522 

ZŠ Z. Nejedlého 615 624 602 599 597 595 

ZŠ Ing. O. Kožucha 558 535 530 549 565 590 

ZŠ Komenského 500 470 460 452 432 420 

ZŠ Hutnícka 548 537 506 505 491 454 

SPOLU 3 775 3 717 3 636 3 641 3 656 3 649 
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Graf č. 2 Vývoj počtu žiakov v základných školách 

 

Počet žiakov základných škôl zaznamenáva od roku 2010 výrazný pokles. V školských 
rokoch 2013/2014,  2014/2015,  2015/2016 a 2016/2017 sa počet žiakov stabilizoval. Ale 
opätovne očakávame pokles žiakov od roku 2017. Výrazný pokles žiakov zaznamenávajú 
najmä základné školy na sídliskách, a to ZŠ Komenského a ZŠ Hutnícka. Naopak, rastie počet 
žiakov v ZŠ Nad Medzou, ZŠ Levočská, ZŠ Ing. O. Kožucha. V ostatných základných 
školách nemá počet žiakov výrazný výkyv.  

Prehľad a vývoj počtu detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
uvedený v Tabuľke č. 4 a graficky znázornený v Grafe č. 3. 

Tabuľka č. 4 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 
Šk. rok 

2016/2017 

J.  Hanulu 6 98 109 106 105 101 101 

Slovenská 14 76 79 78 72 60 65 

Gorazdova 28 57 61 66 66 63 60 

E. M. Šoltésovej 27 68 67 66 67 62 67 

Lipová 21 128 128 129 127 124 118 

Komenského 25 100 96 104 104 101 92 

Z. Nejedlého 5 116 108 111 111 103 103 

P.  Jilemnického 2 121 123 132 135 125 119 

Tehelná 20 34 36 35 41 38 48 

Rybničná 31 26 31 35 33 31 28 

Stolárska 2 201 179 186 190 183 192 

S. Tomášika 5 52 45 50 42 45 47 

I.  Krasku 3 35 32 33 32 30 27 

Hviezdoslavova 33 34 41 39 44 38 36 

SPOLU 1 146 1 135 1 170 1 169 1 104 1 103 
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Graf č. 3 Vývoj počtu detí v materských školách 

 

Tabuľka č. 5 Prehľad a vývoj počtu detí v detských jasliach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Počet detí DJ Rok 2011 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Z. Nejedlého 20 18 19 20 17 18 

Stolárska 2 20 16 13 12 11 13 

SPOLU 40 34 32 32 28 31 

 

Graf č. 4 Vývoj počtu detí v detských jasliach 

 

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. 
V školskom roku 2016/2017 sa počet detí ustálil na úrovni školského roka 2015/2016. 

Z demografického vývoja mesta vyplýva, že počet detí v predškolskom veku mierne 
stúpa. Kapacita našich materských škôl v súčasnej dobe postačuje. V roku 2016 sa MŠ  
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na Potočnej ulici presťahovala do nových priestorov na Tehelnej ulici. 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 na Stolárskej ulici dlhodobo nemáme naplno využité kapacity. 
Rodičia sa snažia aj mladšie deti umiestniť v materskej škole. Takúto tendenciu 
zaznamenávame od roku 2012, kedy sa upravil poplatok za detské jasle. 

Tabuľka č. 6 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 
Šk. rok 

2016/2017 

Individuálne 
vyučovanie 

408 406 408 368 355 349 

Skupinové 
vyučovanie 

632 567 590 620 584 612 

SPOLU 1 040 973 998 988 939 961 

 
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 roku 
2016 sme zaznamenali mierny nárast, ale pravdepodobne sa nám nepodarí dosiahnuť úroveň 
z roku 2011/2012.  

V ZUŠ v roku 2016 prebiehala výučba v týchto odboroch: 

• hudobný, 
• výtvarný, 
• tanečný, 
• literárno-dramatický, 
• audio – multimediálnej tvorby, neotváral sa už v školskom roku 2016/2017. 

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). 
Postupne sa vnútorné priestory ZUŠ ako aj jej vybavenie dopĺňalo, ale najväčším  problémom 
bol 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 svoju činnosť ukončil. 

Tabuľka č. 7 Prehľad počtu žiakov v Centre voľného času 

Počet žiakov Šk. rok 
2011/2012 

Šk. rok 
2012/2013 

Šk. rok 
2013/2014 

Šk. rok 
2014/2015 

Šk. rok 
2015/2016 

Šk. rok 
2016/2017 

Spolu 2 691 2 991 1 067 1 108 1 283 2 228 
do 15 rokov 1 737 1 907 732 698 990 1 876 
nad 15 rokov 954 1 084 335 410 293 352 
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V školskom roku 2015/2016 sa zvýšil počet záujmových útvarov z pôvodných 56 na 95 
a tým aj počet žiakov navštevujúcich tieto záujmové útvary. CVČ prostredníctvom ÚPSVaR 
Spišská Nová Ves zamestnalo 4 pracovníkov prostredníctvom programu na zvýšenie 
zamestnanosti.  

CVČ 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. Od 1. 9. 2016 boli centrá 
voľného času pri základných školách priradené pod jednu rozpočtovú organizáciu Centrum 
voľného času. Vznikol Klub mladých. Počet zapísaných žiakov bol 2 228, z toho  
1 876 do 15 rokov, 352 nad 15 rokov veku. V CVČ pracuje v súčasnosti 97 záujmových 
útvarov. CVČ má 14 zamestnancov v riadnom pracovnom pomere, ale svoje činnosti 
zabezpečuje aj zamestnancami na dohody uzatvorené mimo pracovného pomeru 
a dobrovoľníkmi. 

V školských jedálňach pri základných školách sa v roku 2016 stravovalo 2 793 žiakov 
a 583 dospelých osôb. Bolo vydaných spolu 484 956 obedov, čo na jedného zamestnanca 
školskej jedálne predstavuje 10 733 obedov ročne. V školských jedálňach pri základných 
školách pracovalo spolu 50 zamestnancov (stav k 31.12.2016). 

V školských jedálňach pri materských školách sa v roku 2016 stravovalo 1 371 detí  
a 278 dospelých. Bolo vydaných spolu 223 484 obedov a 383 197 kusov doplnkového 
stravovania. Prevádzka ŠJ pri materských školách bola zabezpečovaná 58 zamestnancami 
(stav k 31.12.2016). 

V školských kluboch detí bolo v školskom roku 2015/2016 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. V roku 2016/2017 stúpol počet zapísaných detí  
na 1 100 v 35 oddeleniach. Stav pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich činnosti  
na úseku ŠKD bol ku koncu roka 38 (úväzkovo 36,1).  

Počty zamestnancov a priemerná mzda 

Tabuľka č. 8 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 Rok 2016 

Nad Medzou 53,9 55,0 56,2 58,3 62,9 61,1 
Lipová 34,3 34,6 34,5 33,2 32,1 32,7 
Levočská 37,6 38,76 37,66 40,7 45,0 43,3 
Z. Nejedlého 58,25 59,5 57,0 64,05 64,2 60,71 
Ing. O. Kožucha 57,0 57,0 55,5 55,2 56,7 57,5 
Komenského 47,3 47,2 44,9 45,0 48,6 41,1 
Hutnícka 51,9 53,6 51,0 49,9 50,8 49,3 
SPOLU 340,25 345,66 336,76 346,35 360,3 345,71 
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Tabuľka č. 9 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 Rok 2016 

Nad Medzou 5,4 5,9 4,9 4,3 5,2 5,2 
Lipová 3,8 3,3 3,0 3,0 3,3 4,0 
Levočská 5,2 5,7 4,9 4,4 4,5 5,2 
Z. Nejedlého 6,83 6,63 5,78 4,83 5,0 4,97 
Ing. O. Kožucha 6,0 7,0 5,0 5,5 6,0 6,25 
Komenského 3,8 4,0 3,5 3,3 2,8 3,1 
Hutnícka 6,7 6,6 6,4 5,2 4,9 4,9 
SPOLU 37,73 39,13 33,48 30,53 31,7 33,62 

 

Tabuľka č. 10 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 Rok 2016 

Nad Medzou 7,6 8,0 7,2 7,4 7,7 7,5 
Lipová 5,8 6,0 6,0 6,0 5,7 5,7 

Levočská 6,1 6,2 5,7 5,9 6,0 6,5 
Z. Nejedlého 7,88 7,0 7,4 7,3 7,2 6,92 

Ing. O. Kožucha 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,05 
Komenského 7,0 7,0 7,0 6,2 6,5 6,2 
Hutnícka 6,7 6,8 6,6 6,0 6,0 6,3 

SŠZ 56,59 55,44 54,7 54,52 53,7 54,43 

SPOLU 104,67 103,44 101,60 100,32 99,80 100,60 
Tabuľka č. 11 Prehľad počtu zamestnancov SŠZ (bez školských jedální pri MŠ), ZUŠ a CVČ (priemerný 
evidenčný počet zamestnancov úväzkovo) 

Základná škola Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

ZUŠ 42,5 37,7 41,2 41,6 40,9 41,4 
CVČ  21,3 21,7 16,9 8,0 8,7 12,84 
SŠZ bez ŠJ 190,39 185,64 179,13 175,66 174,94 178,74 

 

Tabuľka č. 12 Prehľad priemernej mzdy zamestnancov škôl a školských zariadení 

Základná škola Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

Nad Medzou 743,27 778,31 874,66 944,15 966,91 1 028,23 
Lipová 661,60 702,60 757,40 807,90 853,56 882,98 
Levočská 530,35 519,87 569,70 697,84 742,77 788,14 
Z. Nejedlého 523,69 558,02 621,44 681,70 842,81 755,46 
Ing. O. Kožucha 630,21 654,68 729,30 793,49 805,58 894,13 
Komenského 689,20 721,30 776,70 841,10 855,50 950,49 
Hutnícka 585,54 704,36 772,80 866,75 896,89 951,90 
ZUŠ 758,05 783,02 806,37 838,20 1 024,10 1 148,20 
CVČ  682,88 714,46 796,82 955,00 1 020,00 970,36 
SŠZ 564,60 598,18 665,24 717,40 744,30 754,46 

*CVČ, ZUŠ má veľmi málo prevádzkových zamestnancov, preto je priemerná mzdy vyššia 
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Tabuľka č. 13 Prehľad priemernej mzdy pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení 

Základná škola Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

Nad Medzou 836,57 897,08 992,74 1 085,50 1 122,28 1 196,32 
Lipová 787,20 857,50 921,60 1 019,60 1 129,29 1 187,78 
Levočská 898,05 926,70 992,17 1 051,97 1 094,93 1 175,50 
Z. Nejedlého 790,05 858,80 960,20 1 029,38 1 004,03 1 054,93 
Ing. O. Kožucha 943,12 1 083,79 1 113,09 1 202,38 1 228,65 1 323,68 
Komenského 808,30 858,30 923,40 986,50 1 039,40 1 111,90 
Hutnícka 825,89 868,67 982,75 1 082,62 1 100,83 1 140,30 
ZUŠ 813,15 834,32 863,40 917,92 1 129,40 1 274,90 
CVČ ADAM 738,06 774,24 850,72 980,42 1 268,44 1 134,37 
SŠZ 640,68 662,60 704,27 743,53 775,39 849,12 
*priemernú mesačnú mzdu ovplyvňuje najmä vzdelanostná a veková štruktúra zamestnancov, SŠZ má 
pedagogických zamestnancov najmä so stredoškolským vzdelaním 

Testovanie žiakov 

Dňa 6. Apríla 2016 sa žiaci 9. ročníka základných škôl zapojili do celoslovenského 
testovania vedomostí z matematiky a vyučovacieho jazyka v rámci Testovania 9. V Spišskej 
Novej Vsi sa testovania zúčastnilo 382 deviatakov z 8 základných škôl. Test z matematiky 
zvládli novoveskí žiaci s priemernou úspešnosťou 62,80%. Celoslovenská priemerná 
úspešnosť bola 52,80%. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci nášho mesta 
úspešnosť 66,50%. Úspešnosť v rámci Slovenska bola 62,60%. V obidvoch testovaných 
predmetoch dosiahli 100%-nú úspešnosť 4 žiaci, plný počet bodov z matematiky alebo  
zo slovenského jazyka a literatúry získalo ešte 15 žiakov. V porovnaní s celoslovenskou 
priemernou úspešnosťou dosiahli žiaci novoveských škôl lepšie výsledky v obidvoch 
testovaných predmetoch.  

Kultúrno-spoločenské a športové podujatia 

• Športovec roka 
Dňa 25. februára 2016 v koncertnej sieni Reduty prebehlo vyhlásenie najúspešnejších 

športovcov mesta Spišská Nová Ves za rok 2015. 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: 

A. najúspešnejší športovci mesta do 19 rokov: 

1. Lukáš Klein - tenis, 2. Tomáš Želikovský - plávanie, 3. Patrícia Garčarová - beh,  
4. Pavlína Hudáková - florbal, 5. Petra Rusnáková - šortrek, 

B. nad 19 rokov:  

1. Dana Klubertová - kolky, 2. Jana Zemčáková - športová streľba, 3. Lenka Sroková  - 
hokej, 4. Peter Slivovský - parašutizmus, 5. Peter Mlynarčík - športová streľba, 

C. najlepšie kolektívy mesta:  

1. Družstvo žien kolkárskeho oddielu TJ TATRAN, 2. Futbalový klub - dospelí,  
3. Florbalový klub KOMÉTA, 

D. tréner roka 2015:  

Ľuboslav Gargula - atletický klub TJ TATRAN, 
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E. zaslúžilý funkcionár, tréner, športovec: 

Mgr. Milan Krempaský, Mgr. Irena Kovalčíková, Mgr. Gustáv Krajči,  
PaedDr. Ján Olejník , Jaroslav Švarc, Štefan Vantroba, 

F. osobitná cena primátora: 

Ján Kozák, tréner futbalovej reprezentácie SR. 

 

• Deň učiteľov 

Dňa 30. marca 2016 sa v koncertnej sieni Reduty konali mestské oslavy Dňa učiteľov.  
Pri tejto príležitosti boli ocenení pedagogickí, odborní i nepedagogickí zamestnanci 
materských, základných a stredných škôl mesta Spišská Nová Ves, Centra voľného času 
i spolupracujúcich organizácií Centra špeciálneho pedagogického a psychologického 
poradenstva a Štátnej školskej inšpekcie. 55 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 
2015/2016 sa súťažilo v disciplínach plávanie, 
prehadzovaná, bedminton, florbal, vybíjaná 
chlapcov a dievčat, hokejbal, malý futbal. 
Putovný pohár získala ZŠ Nad Medzou  
so 44 bodmi, nasledovali ZŠ Ing. O. Kožucha (42 b), ZŠ Levočská (39 b), ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda (31 b),  ZŠ Z. Nejedlého (30 b).  

• XXVI. ro čník Večerného behu mestom  

Dňa 3. júna 2016 sa uskutočnil XXVI. ro čník Večerného behu mestom Spišská Nová 
Ves. Tento ročník sa niesol v duchu letných olympijských hier v Rio de Janeiro  a bol 
otvorený netradične odovzdaním olympijskej štafety Rio 2016 primátorovi mesta Spišská 
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Nová Ves a zapálením olympijského ohňa. Po úvodnom otváracom ceremoniáli nasledoval 
štart kategórie najmladších detí a pokračovalo sa kategóriami žiakov a dorastencov. Štart 
hlavných kategórií mužov a žien  prebehol o 17. hodine. Okrem domácich športovcov sa 
podujatia zúčastnili aj športovci zo zahraničia. Zvýšil sa aj počet štartujúcich  rekreačných 
bežcov. Tento ročník bol skutočne vydareným športovým podujatím mesta s účasťou 767 
súťažiacich vo všetkých vekových kategóriách. Prvýkrát bola zaradená kategória 
predškolákov a minižiakov a kategória EMBRACO. Večerný beh mestom SNV je súčasťou 
bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves. 

 

• Spišské športové hry 

XX. ročník Spišských športových hier detí 
a mládeže sa konal 10. júna na športoviskách 
škôl v Spišskej Novej Vsi, iba atletické 
disciplíny prebiehali v ZŠ G. Haina v Levoči. 
Hlavní organizátori: Mesto Spišská Nová Ves 
a CVČ v spolupráci so STEZ-om, školami, 
školskými zariadeniami a športovými klubmi 
pripravili pre 988  účastníkov z 27 základných 
a stredných škôl športový deň. Podujatia sa 
zúčastnili aj mladí športovci z Českej republiky, 
z partnerského mesta Havlíčkov Brod 
a z Bílovca. Olympijský oheň na futbalovom 
štadióne zapálila Klaudia Farkašovská, členka AŠK Slávia. Priniesla ho spolu s členmi 
olympijskej štafety Františkom Kunzom, zlatým medailistom LOH v Moskve a Pavlom 
Hurajtom, ktorý na ZOH z Vancouveri v behu na 15 km získal bronzovú medailu. Členmi 
štafety bol aj kolektív basketbalistov Gymnázia zo Školskej (na majstrovstvách Slovenska 
stredných škôl získal 3. miesto) a družstvo volejbalistiek z Gymnázia na Školskej (na 
majstrovstvách Slovenska stredných škôl vybojovalo bronzovú medailu). Účastníkom sa 
prihovorili predseda Slovenského olympijského výboru František Chmelár, zástupca 
partnerského mesta Havlíčkov Brod Ivan Kuželka a Giuseppe Daresta, riaditeľ firmy 
Embraco, ktorá sponzorsky prispela na úvodný ceremoniál. Oficiálne ich otvoril primátor 
mesta Ján Volný. Olympijský klub Spiš reprezentoval jeho predseda Viliam Mjartan, Komisiu 
pre šport a Radu športových klubov zastupoval Jozef Kačenga. Súperilo sa v kolektívnych 
a individuálnych športoch, ako malý futbal, malý spišský maratón, plávanie, atletika, streľba 
zo vzduchovej pušky, vybíjaná, florbal, stolný tenis a bedminton. Sedemdesiatosem 
predškolákov z trinástich materských škôl malo svoje športové hry olympijských hviezdičiek. 
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• Dni cyklistiky na Spiši 

Priaznivci cyklistiky sa mali možnosť v dňoch 3. - 4. 9. 2016 zúčastniť na 45. ročníku 
časovky do vrchu – Slovenský pohár so štartom v Novoveskej Hute a na 61. ročníku kritéria    
„O štít mesta Spišská Nová Ves“. Toto športové podujatie organizuje Cykloklub Spišská 
Nová Ves z poverenia Slovenského zväzu cyklistiky v spolupráci s Mestom Spišská Nová 
Ves. Preteky sa uskutočnili pre všetky mužské kategórie za plynulej prevádzky na cestnej 
komunikácii Novoveská Huta - Grajnár - Hnilčík. Dňa 4. 9. 2016 o 9.30 hod. štartoval  
61. ročník kritéria „O štít mesta Spišská Nová Ves“. Okruh na námestí absolvovali pretekári 
v kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, juniori, muži. Dňa 4. 9. 2016, 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 

Dňa 14. októbra 2016 sa uskutočnila Plavecká štafeta organizovaná mestom Spišská 
Nová Ves, Asociáciou športu pre všetkých SR a spoluorganizátorom bolo Centrum voľného 
času. Zapojilo sa do nej 9 základných škôl, 7 stredných škôl, zo združení a organizácií 
podporili podujatie Seniorský plavecký klub, Hasičský a záchranný zbor, polícia a 
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 boli ocenení medailou a diplomom, 3 školy v 
kategórii základných a kategórii stredných škôl boli ocenené na základe počtu zúčastnených 
žiakov/študentov. Podujatia sa zúčastnilo 500 plavcov, z toho 469 žiakov a študentov, ktorí 
spolu odplávali 59 825 metrov. 

• Slovenský rekord v pití mlieka na školách 

Dňa 28. 9. 2016 sa z príležitosti 
Svetového dňa pitia mlieka v školách 
uskutočnil materských a základných školách 
mesta Slovenský rekord v pití mlieka  
v školách. Vypilo sa 4 967 škatuliek mlieka, 
ktoré nám poskytla formou daru nadácia 
Letokruhy Kežmarok. Zapojilo sa všetkých 8 
základných škôl mesta a 15 materských škôl. 
Touto formou sme chceli poukázať na 
dôležitosť mlieka v jedálničkoch detí. Mlieko 
a výrobky z neho poskytujú optimálne 
množstvo potrebných výživových zložiek. 
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• Deň študentstva 

Viceprimátorka mesta Spišská Nová 
Ves, Mgr. Lea Grečková, odovzdala dňa 
16.11.2016 pri príležitosti Dňa študentstva 
počas slávnostného prijatia na Radnici  
98 žiakom a študentom ocenenia  
za vynikajúce výsledky v krajských, 
celoslovenských, ba i medzinárodných 
športových, vedomostných a umeleckých 
súťažiach, na ktorých reprezentovali svoju 
školu a naše mesto. „Všetci, ktorí ste dnes 
prišli do našej obradnej miestnosti, robíte 
čosi viac ako je určené pre vás v učebných osnovách. Vyžaduje to čas, námahu i vzdanie sa 
voľného času. Zviditeľnili ste naše mesto a my vám za to prejavujeme úctu a uznanie,“ 
zaznelo v príhovore viceprimátorky L. Grečkovej.  

• Deti mestu 

V Dome kultúry Mier sa dňa 19. novembra 2016 konal 12. ročník benefičného programu 
Deti mestu, s podnázvom „Zvuky mesta“, ktorý pripravilo viac ako 200 žiakov všetkých 
základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času k výročiu prvej písomnej 
zmienky o meste. Garantom programu bola ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves. 
Pódium ožilo videoprojekciou, hudbou, tancami. Sprievodným podujatím bola výstava 
výtvarných prác žiakov základných škôl inštalovaná vo vestibule DK 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 22. 12. 2016 
v priestoroch ZŠ, Nad Medzou.    

 

6.2 Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytujú neštátne zdravotnícke zariadenia Ambulancie 
lekárov v Nemocnici s poliklinikou (Jánskeho 1), v Detskej poliklinike (Námestie SNP 2), v 
Poliklinike pri Hornáde (Chrapčiakova 1), v Zdravotnom stredisku na sídlisku Mier 
(Šafárikovo námestie 3) a ostatné ambulancie v meste: 
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• Všeobecné lekárstvo, dorastové lekárstvo 
• Pediatria, pediatrická neurológia / endokrinológia / nefrológia, klinická logopédia 
• Stomatológia, detská stomatológia, dentoalveolárna chirurgia, čeľustná ortopédia 
• Vnútorné lekárstvo, klinická imunológia, alergológia, endokrinológia, diabetológia, 

poruchy látkovej premeny a výživy, gastroenterológia, nefrológia 
• Gynekológia, pediatrická gynekológia, pôrodníctvo, ultrazvuk, mamodiagnostika 
• Urológia 
• Chirurgia 
• Dermatovenerológia 
• Psychiatria, detská psychiatria, klinická psychológia, psychofyziológia, dopravná 

psychológia, psychoterapia, neurológia 
• Otorinolaryngológia, foniatria 
• Oftalmológia 
• Ortopédia 
• Kardiológia, detská kardiológia 
• Pneumológia, ftizeológia 
• Reumatológia 
• Fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia, akupunktúra 
• Ošetrovateľstvo, mobilný hospic, geriatria 
• Laboratórna medicína 

Poliklinika pri Hornáde 

V meste vznikla v roku 2009 po rekonštrukcii budovy ako neštátne zdravotnícke 
zariadenie s 22 ambulanciami špeciálnych lekárov. Poliklinika má bezbariérový prístup. 

 V súčasnosti poliklinika disponuje: 

• 30 ambulanciami (gynekológ, diabetológ, internista, ortopéd, očný lekár, detský lekár, 
psychiater, psychológ, urológ, neurológ, gastroenterológ), 

• lekárňou, 
• bufetom, 
• elektronickým objednávacím systémom. 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves je členom siete nemocníc Svet zdravia. 
V roku 2016 oficiálne predstavila vynovený vstupný vestibul. Návštevníkov tak privíta nové 
nemocničné námestie s novou dlažbou a priestranný vestibul s recepciou hotelového 
štandardu. Nemocnici sa podarilo na oddelení neurológie vytvoriť štyri nové dvojlôžkové 
izby so samostatnými sociálnymi zariadeniami. Tie vznikli na mieste bývalej jednotky 
intenzívnej starostlivosti, ktorá je dnes už súčasťou oddelenia anestéziológie a multiodborovej 
intenzívnej medicíny (OAMIS). Investície do nového vestibulu si vyžiadali 40 000 Eur a 
rekonštrukcia neurologického oddelenia predstavovala ďalších 50 000 Eur. 
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Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves v roku 2016 ukončila komplexnú 
rekonštrukciu vstupného areálu pred hlavnou budovou monobloku. Vznikla nová parková 
zóna, ktorá bude plniť funkciu nemocničného námestia. Nová zámková dlažba má takmer 
800 m2. Rovnako pribudli nové lavičky. Súčasťou je tiež nová zelená parková plocha  
s výmerou 250 m2. Celková hodnota tejto investície predstavuje sumu vyše 60 000 Eur.  

V roku 2016 bolo uvedené do prevádzky oddelenia urgentnej a intenzívnej starostlivosti. 
Ide o najvyššiu investíciu od vzniku nemocnice. Vznikli dve nové oddelenia: oddelenie 
urgentnej medicíny a oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti s 18 intenzívnymi 
lôžkami (OMIS). Na Slovensku inovatívny koncept zavádza okrem nových moderných 
priestorov prevádzkové procesy minimalizujúce časovú stratu pri záchrane života. Vďaka 
týmto zmenám by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom, infarktom 
alebo s porážkou na prežitie a na celkové uzdravenie. Celkové investície do dvoch nových 
oddelení si vyžiadali viac ako 1 milión eur. (zdroj: sn.svetzdravia.com) 

Lekárska služba prvej pomoci 

- pre deti a dorast a pre dospelých, 
- zubná pohotovosť bola zrušená od 1. 1. 2016. 

LSPP pre deti a pre dospelých je poskytovaná v pracovné dni od 15:30 do 07:00 h,   
cez víkendy a sviatky nonstop 24 h. 

Iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

Spišská katolícka charita, ADOS Charitas Spišská Nová Ves a Mobilný hospic Charitas 
Spišská Nová Ves. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) poskytuje 
zdravotnú starostlivosť o chorých v ich domácich podmienkach. Ponúka kompletnú 
ošetrovateľskú starostlivosť kvalifikovanými zdravotnými sestrami v domácom prostredí pre 
ľudí všetkých vekových skupín na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Väčšinou ide  
o chronicky chorých, čiastočne alebo úplne imobilných, bez rozdielu veku. Služby sa tiež 
poskytujú aj krátkodobo chorým, ktorí nemôžu chodiť.  

Na území mesta sa nachádza aj Ekologické laboratórium, ktoré vykonáva skúšky  
a analýzy vzoriek vrátane odberov vzoriek. Jedná sa o fyzikálno-chemické analytické skúšky, 
mikrobiologické a biologické skúšky a skúšky ekotoxicity vrátane vzorkovacích prác.  
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6.3 Sociálne zabezpečenie 
V roku 2016 poskytovalo mesto sociálne služby priamo prostredníctvom oddelenia 

sociálnych vecí mestského úradu, organizáciou zriadenou mestom – Domovom dôchodcov, 
a tiež prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. 

Domov dôchodcov 

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Poskytuje sociálne služby v zmysle zákona  
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991  
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Poskytuje  tieto sociálne 
služby: 

• § 35 Zariadenie pre seniorov - 175 lôžok, 
• § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby - 18 lôžok, 
• § 41 Opatrovateľská služba v domácnostiach - 91 opatrovaných , 
• § 58 Jedáleň - okrem klientov s celoročným pobytom zabezpečovala stravu pre cca 200 
ďalších klientov. 

V roku 2016 bolo do ZpS a ZOS prijatých 65 prijímateľov sociálnej služby. Domov 
dôchodcov vedie v evidencii 96 žiadostí o prijatie do zariadenia. 

V roku 2016 Domov dôchodcov hospodáril s finančnými prostriedkami vo výške 
2 157 664 Eur. Nevyčerpané prostriedky predstavujú čiastku 4 319 Eur (2 419 Eur 
nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadenosti lôžok ZpS a 1 900 Eur nevyčerpané 
vlastné príjmy). 

Podľa zdroja financovania je ich štruktúra uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 14 Štruktúra finančných prostriedkov podľa zdroja financovania 
  
Finančný príspevok MPSVaR  7410 Eur 
Dotácia ÚPSVaR §50, §52 a §54 67 84 Eur 
Dotácia od zriaďovateľa  369530 Eur 
Vlastné príjmy 2016  9769 Eur 
Mimorozpočtové prostriedky 8 000 Eur 
CELKOM 2 161 983 Eur 

 

Vývoj vlastných príjmov, transferu od zriaďovateľa a štátnej dotácie v rokoch 2012 až 
2016 ukazuje nasledovný graf. 
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Bežné výdavky 

V roku 2016 domov dôchodcov vyčerpal bežné výdavky vo výške 2 121 980 Eur. Osobné 
náklady predstavujú sumu 1 405 812 Eur, čo je z celkového rozpočtu 66%. Prevádzkové 
náklady boli vo výške 716 168 Eur.  

V zariadení pre seniorov a ZOS boli celkové bežné výdavky vo výške 1 747 149 Eur. 
Najväčšiu položku predstavujú výdavky na mzdy a odvody (1 109 332 Eur) a náklady  
na prevádzku (628 717 Eur). Z prevádzkových nákladov sumu 221 372 Eur predstavujú 
výdavky za potraviny (35%)  a 156 050 Eur výdavky za energie (25%). V rámci údržby bola 
dokončená oprava kaplnky a zriadené pietne miesto v záhrade, opravená elektrická požiarna 
signalizácia (1 184 Eur), výťah (1 200 Eur), opravená klimatizácia na stravovacej prevádzke 
(2 724 Eur) a vymaľované chodby a izby na oddeleniach (3 194 Eur). Bol čiastočne vyriešený 
havarijný stav strechy (4 089 €). Do zariadenie bolo zakúpených 6 ks polohovateľných postelí 
(4 160 Eur), altánok (1 440 Eur), chladnička na úsek stravovacej prevádzky (1 596 Eur) 
a termo obedáre na rozvoz stravy (1 814 Eur). V jedálni celkové výdavky v roku 2016 boli vo 
výške 96 000 Eur, pričom na mzdy a odvody bolo použitých 29 700 Eur a ostatné na 
prevádzku jedálne. 

Kapitálové výdavky 

Domov dôchodcov v roku 2016 vyčerpal kapitálové výdavky vo výške 35 684 Eur, ktoré 
použil na nákup elektrického parného konvektomatu, zavážacieho vozíka  
ku konvektomatu a opravu domáceho rozhlasu v zariadení. 

Ekonomicky oprávnené náklady 

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: 

Tabuľka č. 15 Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2016 
  

EON v  ZpS a ZOS na 1 klienta a mesiac v EUR 778 

EON na 1 hodinu služby v domácnostiach v EUR 7,25 

 
Oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 

Oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu v rámci svojich kompetencií v roku 2016 
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.  
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Za rok 2016 bolo vykonaných  78 šetrení v 31 rodinách. Taktiež náplňou sociálnoprávnej 
ochrany detí podľa § 65 zákona č. 305/2005 Z.z. ods. 1) je príspevok na tvorbu úspor. Za rok 
2016 je to mesačne 99,50 Eur čo je ročne pre jednu osobu 1 194,00 Eur. Mesto Spišská Nová 
Ves v roku 2016 tvorilo úspory 4 deťom v detských domovoch v Gelnici a v Spišských 
Vlachoch v celkovej výške 3 781,00 Eur.     

• Nájom mestských bytov 

Mesto k 31. 12. 2016 vlastnilo 414 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 dovŕšil dôchodkový vek a je poberateľom 
starobného dôchodku. Byty v Dome opatrovateľskej služby 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.  

Prehľad žiadostí o nájom mestského bytu v roku 2016 je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 16 Žiadosti o nájom mestského bytu v roku 2016 

Evidované žiadosti o nájom bytu pre rodiny: 19 

Evidované žiadosti do DOS: 4 

Evidované žiadosti do FAB: 19 

Evidované žiadosti o výmenu bytu: 1 

Evidované žiadosti o prechod nájmu: 4 

Evidované žiadosti o spoločný nájom: 0 

Pridelené byty J. Fabiniho 24  1 

Pridelené byty Lesná, Potočná 3 

Pridelené byty Medza 6 3 

Pridelené byty do DOS 5 

Pridelené do FAB 5 

Byt po reštitúcii 3 

Schválené vzájomné výmeny bytov: 1 

Neschválené vzájomné výmeny bytov: 0 

Schválený spoločný nájom: 0 

Schválený prechod nájmu: 4 

Schválený trvalý pobyt: 4 

Neschválený trvalý pobyt: 0 

Schválený prechodný pobyt: 27 

Neschválený prechodný pobyt: 2 
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• Jednorazové dávky v hmotnej núdzi 

Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi podľa zákona 417/2013 Z. z.. 
Jednorazové dávky boli poskytnuté 9 žiadateľom po splnení podmienok v celkovom objeme 
2 054,83 Eur. Výška dávky je závislá od počtu členov domácnosti a vynaložených výdavkov. 
Priemerná výška jednej jednorazovej dávky bola 228,31 Eur. 

• Pohreby bezdomovcov 

Mesto zabezpečuje pohreb pre obyvateľov bez domova podľa zákona č. 131/2010 Z. z.. 
Úhradou nákladov mesto zabezpečilo 1 dôstojnú rozlúčku. Priemerné náklady na 1 pohreb 
boli 292,00 Eur. Náklady súvisia aj s dobou úschovy na oddelení súdneho lekárstva. Celkové 
náklady v roku 2016 boli 292,00 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 2016 sa dlh na nájomnom znížil v sume 
16 463,31 Eur a na komunálny odpad 5 161,99 Eur. Od roku 2013 – 2016 sa podarilo znížiť 
dlh na nájomnom v sume 69 793,99 Eur. 

• Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu  

Na základe žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto zabezpečí 
vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu 
službu, čo je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu. 
Lekárska posudková činnosť je posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien 
zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudkový lekár. Sociálna posudková 
činnosť je posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. Pri sociálnej 
posudkovej činnosti sa posudzujú: 

- individuálne predpoklady fyzickej osoby,  
- rodinné prostredie fyzickej osoby, 
- prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.  

Mesto vydáva Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona  
č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách. V roku 2016 bolo celkovo vydaných  
140 Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a to zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú 
službu, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár. V roku 2016 boli náklady  
na lekársku posudkovú činnosť 2 192,54 Eur. 

• Finančná podpora mesta 

Mesto Spišská Nová Ves v roku 2016 poskytlo jednorazový finančný príspevok  
10 organizáciám tretieho sektora v celkovej sume 4250 Eur (Jednota dôchodcov na 
Slovensku, Slovenský zväz 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 
2600 Eur.  

Mesto Spišská Nová Ves v roku 2016 ocenilo 65 darcov krvi v celkovej výške 1 120 Eur 
prostredníctvom finančných príspevky pre držiteľov Jánskeho a Kňazovického plakety.  
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 Mesto v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení poskytuje 
finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby  
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy neverejným poskytovateľom 
opatrovateľskej služby. V roku 2016 Mesto poskytlo finančný príspevok 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 2016 prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu 
prejedalo 23 priestupkov, z toho 6 u maloletých, kedy bola uložená pokuta v celkovej výške 
60 EUR a 17 u mladistvých obyvateľov, ktorým bolo uložené pokarhanie. 

• DOS vrátnica  

Od novembra 2015 je v prevádzke 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. Úlohou 
vrátnikov je dbať o dodržiavanie Domového poriadku v Dome opatrovateľskej služby, 
zabezpečujú a kontrolujú vstup a výstup ľudí z objektu DOS, vykonávajú pravidelné 
obchôdzky, privolávajú záchrannú službu v prípade, že nájomca bytového domu je ohrozený 
na zdraví alebo na živote a tak napomáhajú udržiavať podmienky na dôstojné bývanie starším 
obyvateľov so zdravotnými problémami. 

• 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 334. 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. V roku 2016 boli celkové výdavky  
na financovanie troch klubov dôchodcov 14 535,92 Eur. 

• Terénna sociálna práca 

V oblasti terénnej sociálnej práce je pripravený národný projekt Take away, ktorý 
bude financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci operačného programu ľudské 
zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Súčasťou projektu Take away je Národný projekt 
Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK. Mesto Spišská Nová 
Ves prostredníctvom čestného vyhlásenia v roku 2015 potvrdilo záujem o realizáciu projektu 
na území mesta. V roku 2016 nebola vyhlásená výzva na zapojenie sa do projektu a terénnu 
sociálnu prácu vykonávala jedna pracovníčka. 

• Komunitné centrum 

Zámer zriadiť Komunitné centrum „Feder dživipen“ v Spišskej Novej Vsi bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. 128/2015 zo dňa  
16. 12. 2015. Komunitné centrum je v prevádzke od februára 2016. Poslaním KC je 
poskytovanie komplexných služieb jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá 



 

 

z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie 
sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu a
osôb, vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a h
na riešenie zistených sociálnych problémov. Komunitné centrum je umiestnené na ul. Poto
č. 9 v lokalite Vilčurňa, kde sa nachádza 
pre ktorú má svoju činnosť vykonáva
komunít. Budova KC je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Umiestnenie komunitného 
centra rešpektuje podmienku n
služieb – obyvateľom sociálne vylú
integračnej funkcie vo vzťahu k celej komunite.

V roku 2016 bolo komunitné centrum financované z rozpo
vo výške  15 367,25 EUR. Sú v
centra a výdavky na prevádzku komunitného centra.

• Sociálne poradenstvo 

Mesto poskytuje základné sociálne poradenstvo v
prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí mestského úradu.

• Dom humanity Nádej – noc

Zariadenie sociálnych služieb 
v Spišskej Novej Vsi, ktoré ho spravuje prostredníctvom oddelenia
zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves.
v Spišskej Novej Vsi. V zariadení sa poskytujú slu
do 8.00 hod. ráno. Je určená pre mužov od 18 do 60 rokov. 

Tabuľka č. 17 Počet obsadených miest v jednotlivých mesiacoch v roku 2016

mesiac Jan Feb Mar
počet 
obsadených 
miest 

14 13 13

 
V roku 2016 finančný príspevok o

vrátených 2 629,05 Eur. Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2016 vrátane 
miezd a poistného za december 2016 uhradených v januári 2017 je 44 716,11 
bežné výdavky boli 9514,38 
4 444,66 Eur, viď nasledujúci 

Graf č. 6 Financovanie nocľahárne v roku 2016

z rozpo

rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie 
či vlastnú sebarealizáciu a prispievať tak k sociálnemu za

ených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy 
na riešenie zistených sociálnych problémov. Komunitné centrum je umiestnené na ul. Poto

ňa, kde sa nachádza priamo v segregovanej lokalite v 
č ť vykonávať, teda v blízkosti obydlí marginalizovaných rómskych 

komunít. Budova KC je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Umiestnenie komunitného 
centra rešpektuje podmienku nízkoprahovosti pre primárnych užívateľ

ľom sociálne vylúčenej lokality, so súčasným zohľ
ťahu k celej komunite. 

roku 2016 bolo komunitné centrum financované z rozpočtu Mesta Spišská 
. Sú v tom zahrnuté mzdové výdavky pracovníkov komunitného 

výdavky na prevádzku komunitného centra. 

Mesto poskytuje základné sociálne poradenstvo v zmysle zákona o sociálnych službách 
ctvom oddelenia sociálnych vecí mestského úradu. 

nocľaháreň  

Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň je organizačnou súčasťou Mestského úradu 
v Spišskej Novej Vsi, ktoré ho spravuje prostredníctvom oddelenia

om je Mesto Spišská Nová Ves. Nocľaháreň sa nachádza n
Spišskej Novej Vsi. V zariadení sa poskytujú služby denne v čase od 18.00 hod. 

čená pre mužov od 18 do 60 rokov. Kapacita zariadenia je 15 miest. 

et obsadených miest v jednotlivých mesiacoch v roku 2016 

Mar  Apr Máj Jún Júl Aug Sept 

13 12 13 12 12 12 11 

čný príspevok od štátu tvoril  21 600 Eur. Za neobsadené miesta bolo 
. Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2016 vrátane 

miezd a poistného za december 2016 uhradených v januári 2017 je 44 716,11 
bežné výdavky boli 9514,38 Eur. Príjmy v roku 2016 za ubytovanie predstavovali 

 graf. 
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finančný príspevok 
od štátu

42%

príjmy za 
ubytovanie

10%

z rozpočtu mesta
48%

55 

rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie 
 tak k sociálnemu začleňovaniu 

ť vhodné formy a programy 
na riešenie zistených sociálnych problémov. Komunitné centrum je umiestnené na ul. Potočná 

 blízkosti komunity, 
blízkosti obydlí marginalizovaných rómskych 

komunít. Budova KC je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Umiestnenie komunitného 
ízkoprahovosti pre primárnych užívateľov poskytovaných 

asným zohľadňovaním jeho 

čtu Mesta Spišská Nová Ves 
tom zahrnuté mzdové výdavky pracovníkov komunitného 

sociálnych službách 

č ťou Mestského úradu  
v Spišskej Novej Vsi, ktoré ho spravuje prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí, 

 sa nachádza na Tehelnej ulici 
čase od 18.00 hod.  

Kapacita zariadenia je 15 miest.  

Okt Nov Dec 

11 12 15 

. Za neobsadené miesta bolo 
. Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2016 vrátane 

miezd a poistného za december 2016 uhradených v januári 2017 je 44 716,11 EUR. Z toho 
ku 2016 za ubytovanie predstavovali 
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6.4 Kultúra 

Mesto okrem podujatí organizovaných MKC zabezpečuje i akcie pre širokú verejnosť  
na verejnom priestranstve. Počas roka 2016 bolo na verejnom priestranstve zabezpečených 
spolu 161 jednotlivých kultúrnych programov. Jednalo sa o voľne prístupné programy určené 
pre širokú verejnosť – obyvateľov i návštevníkov mesta. Nie sú v tom započítané kultúrne  
a športové podujatia organizované inými subjektmi pôsobiacimi na území mesta  (napr. GUS, 
SOS, SD, Múzeum Spiša, atď.) Tiež v tomto počte nie sú zohľadnené spoplatňované 
programy MKC a programy Kina Mier. Konali sa viaceré podujatia - privítanie nového roka 
pred Radnicou, pietne spomienkové slávnosti k 71. výročiu oslobodeniu mesta, 77. výročiu 
Malej vojny, ukončeniu 2. svetovej vojny, tradičný prvomájový majáles v Madaras parku. 
Medzi tradične organizované kultúrno-spoločenské podujatia patrili tiež júnové Mesto plné 
detí a Basket Music fest a  2-dňové podujatie Dni humoru na Spiši. Uskutočnili sa aj Spiš 
rock fest, Ružový pochod, Basket Music fest, Pozitif Day, výstava skútrov, historických 
automobilov Cassovia classic, Viva Italia. V rámci Kultúrneho leta prebiehali ako každoročne 
počas mesiacov júl, august v sobotu filmové premietania pod holým nebom - letné kino,  
v nedeľu promenádne a divadelné predstavenia pre rodiny s deťmi (i v mestskej časti 
Ferčekovce, na sídl. Mier, Západ I a v Novoveskej Hute): 

V polovici augusta sa aj v našom meste uskutočnil festival s názvom My sme východ. 
Koniec prázdnin sa niesol v znamení tradičných Dní mesta a 21. ročníka Trhu ľudových 
remesiel. Druhý októbrový víkend prebehol už 9. ročník Graffiti Spiš. Na záver roka sa konali 
adventné podujatia: pre deti Príchod  Mikuláša s rozprávkou, 26. Vianočný trh, Keď tá jasná 
hviezda (živý betlehem - predstavenie). Tretí júlový týždeň sa uskutočnil 61. Spišský trh, 
ktorého sa zúčastnilo 14 prevádzkovateľov zábavných zariadení s počtom atrakcií  
53, 454 predajcov a poskytovateľov služieb s potravinárskym a spotrebným tovarom.  
Na 26. Vianočnom trhu bolo takýchto účastníkov 132. 

6.5 Hospodárstvo 

Významnou hospodárskou činnosťou v katastrálnom území Spišskej Novej Vsi je lesné 
hospodárstvo a poľnohospodárstvo. Majetkom mesta Spišská Nová Ves sú lesy, ktoré sa 
nachádzajú v južnej časti katastra. Obhospodaruje ich spoločnosť s názvom Lesy mesta 
Spišská Nová Ves, s. r. o. 

Celková rozloha mestských lesov je 3 952,66 ha, z toho v kategórii ochranných lesov je 
786,41 ha, v kategórii lesov osobitného určenia – tzv. imisných lesov je 1,03 ha. 

Poľnohospodársku činnosť v katastri Spišskej Novej Vsi vykonáva niekoľko subjektov. 
Najväčšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy obhospodaruje PALAGRO, s. r. o. V severnej 
časti katastra pôsobí HORTIP, s. r. o. a BLAUMONT, s. r. o. Poľnohospodárske pozemky 
v južnej časti katastra obhospodaruje Poľnohospodárske družstvo Smižany. Všetky uvedené 
subjekty sú zamerané prevažne na pestovanie obilnín a výrobu objemových krmovín. 

V meste pôsobí výrobca kompresorov a kondenzačných jednotiek do chladiacich 
zariadení Embraco s ročnou produkciou vyše 5 mil. kusov.1 Zastúpenie má aj potravinársky 
priemysel - mlynárensko-pekárenský a cestovinársky kombinát MPC Cessi a.s., spracovanie 
medu, mäsa, textilný priemysel. 

 

                                                 
1zdroj: Výročná správa spoločnosti Embraco Slovakia s.r.o. 
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6.6 Mestské organizácie 

I.  Mestské kultúrne centrum  

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 v Spišskej Novej Vsi pôsobí 
už 44 rokov. V kolektíve pracuje cca 40 mladých ľudí. Pozostáva z tanečnej, speváckej  
zložky, ktorú doprevádza ľudová hudba. Repertoár súboru tvoria tance a spevy zo Spiša, 
Šariša, Zemplína a cigánske tance a piesne. Nácviky sú pravidelne v pondelok a piatok  
vo večerných hodinách v DK Mier vo vlastných priestoroch. Zúčastňuje sa pravidelne 
súťažných i nesúťažných festivalov doma i  v zahraničí. Program FS Čačina vzhliadlo už 
množstvo divákov v rámci Spišských slávností v Spišskom Podhradí, Iliašovciach, 
Margecanoch, návštevníkov Spišského trhu v Spišskej Novej Vsi, účinkujú v rámci plesov  
a podujatí v našom meste. V roku 2016 účinkovali v Maďarsku a svoje umenie prezentovali 
na veľkom Medzinárodnom festivale v ZALLAU v Rumunsku. Opäť je tu obdobie, kedy 
slovenský folklór začína byť medzi mladými ľuďmi populárny a tak aj o prácu vo FS  Čačina 
je veľký záujem. Vyžaduje si to však trpezlivosť, zanietenosť a vytrvalosť. 

• Detský folklórny súbor Ihrik 

Naša organizácia Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves podporuje aj Detský 
folklórny súbor IHRIK. Súbor vychováva  deti v oblasti folklóru a zároveň pripravuje 
budúcich členov do FS Čačina. O prácu v tomto súbore je každoročne veľký záujem. 
Navštevujú ho deti od 5 do 13 rokov. 

Deti pracujú pod odborným vedením choreografa a tanečníkov z FS Čačina. Účinkovali  
v programoch MKC, v rámci Spišského trhu a CVČ Adam. Plánujeme rozšíriť ich repertoár  
o tance a spevy z nášho regiónu. 
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• Divadelný súbor Hviezdoslav 

Divadelný súbor Hviezdoslav v roku 2016 pripravoval  hru Georga Bernarda Shawa: 
Živnosť pani Warrenovej, ktorú premiéroval  dňa 29.6.2016 v Spišskom divadle (úprava  
a réžia: Jozef Novysedlák a. h., scénografia a texty piesní: Emil Labaj, hudba: Jozef 
Valkoššák). 

Z ďalších aktivít spomenieme aktívnu účasť členov DS na 7. ročníku stretávania sa  
so slovenskou poéziou organizovanú s miestnym odborom Matice slovenskej, Spišskou 
knižnicou a Gymnáziom na Školskej ul. v Spišskej Novej Vsi. Vybraní členovia hosťovali  
vo viacerých inscenáciách profesionálneho Spišského divadla, účinkovali v programe  
pri príležitosti 150. výročia Gymnázia v Spišskej Novej Vsi – divadelná hra I. Farkaša: 
Novoveskí študenti, na akciách mesta, reprízovali pásmo Spišské klapancie a pod.  

Ponuka kultúrnych programov 2016 

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 hosť Hudobná 
formácia ESPECIAS Banská Bystrica, 

- KOLLÁROVCI – koncert populárnej kapely, 
- Divadlo ARÉNA Bratislava, 

Martin Casella: ÍRSKA  KLIATBA – komédia (Marek Majeský, Braňo Deák Juraj Loj, 
Ján Jackuliak, Martin Mňahončák), 

- LA GIOIA – galakoncert, 
- PRÍBEH Z TAMMÍRU – rozprávkový muzikál v podaní hercov z Veľkého Šariša, 
- JANA HUBINSKÁ – šanzónovo - jazzový koncert herečky a speváčky, držiteľky 

filmovej ceny Český lev, 
- CARMEN – tanečná dráma v podaní sólistov baletu SND a SĽUKU, tanečnej skupiny 

CREDANCE a CIGÁNSKYCH DIABLOV, 
- XX. PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM – koncertná sieň Reduty 
- PACI  PAC – hudobno-zábavný program pre deti 
- RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA – premiéra divadelnej 

hry Stanislava  Štepku, 
- SPIŠ ROCK FEST – Amfiteáter Madaras park, 
- DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV – premiéra divadelnej hry, 
- GEORGE BERNARD SHAW: ŽIVNOSŤ PANI WARRENOVEJ, 
- KONCERT PROTI FAŠIZMU – pódium pred Redutou, 
- SLADKÝ SPIŠ – benefičný koncert venovaný diabetickým deťom (pódium  

pred Redutou),                                                                                        
- HONZA NEDVĚD: NÁVRAT – 50 rokov na hudobnej scéne. Doprovod Jindra Koníř  

a Pavel Holan, 
- 46. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 
- MUSICA NOBILIS  2016 – XXI. ročník medzinárodného hudobného  festivalu, 
- otvárací koncert: Slovenský komorný orchester, Slovenský filharmonický zbor, Ewald 

Danel (dirigent), Jozef Chabroň (zbormajster), Marianna Gelenekyová (soprán), Ivan 
Rychlo (tenor), Andrej Marek Kanja (bas), 

- TÁRAJKO A POPLETAJKO: Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – program pre deti, 
- VÁM ČAROKRÁSNU PIESEŇ SPIEVAM –  koncert Ivana Ožváta, sólistu opery SND 

v Bratislave, v rámci Mesiaca úcty k starším (organizované podujatie), 
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- VIANOCE S FOLKLÓROM – FS Čačina pri MKC, FS Krompašan, FS Čačinare, FS 
Levočan, DFS  Levočanik, 

- SMEJKO A TANCULIENKA – program pre deti, 
- KTO ZHASOL SVETLO? – divadelné predstavenie v podaní hercov bratislavských 

divadiel (Ján Koleník, Braňo Deák, Marta Sládečková, Zuzana Tlučková, Kristína 
Svarinská), 

- PÁLENICA BORISA FILANA – príbehy a cestovateľské zážitky Borisa Filana a jeho 
syna Olivera, 

- ČARO VIANOC – predvianočné stretnutie rodín,                                                           
- PRÍCHOD MIKULÁŠA – pódium pred Redutou, 
- MIKULÁŠ A ZLATÁ RYBKA – rozprávka Divadla zo šuplíku Žilina, 
- POĎME BRATIA  DO BETLÉMA... – benefičný koncert hudobných skupín The Colt,  

Q plus a country AS venovaný podpore talentov ZUŠ v Spišskej Novej Vsi. 

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

Počas mesiaca Júl: 
- SLADKÝ SPIŠ – benefičný koncert venovaný diabetickým deťom, účinkujúci: Roman 

Vitkovský, country-rocková skupina The Colt, 
- Divadlo na hojdačke Žilina: O čertovi (Rozprávka pre deti), 
- 13-násť ciest (koncert country kapely zo Spišskej Novej Vsi), 
- Divadlo Motovidlo Spišská Nová Ves: Budkáčik a Dupkáčik (Rozprávka pre deti), 
- Folklórna skupina Markušovčan, 
- Divadlo Cililing Prešov: Soľ nad zlato (Rozprávka pre deti), 
- Ľudová hudba Romana Barabasa. 

Sídlisko Západ: (pred MŠ 
- Divadlo na hojdačke Žilina: O čertovi (Rozprávka pre deti) 

Ferčekovce, ihrisko pri Dunajskej ulici 
- Divadlo Cililing Prešov: Soľ nad zlato (Rozprávka pre deti) 

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

Počas mesiaca august: 
- Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Zuzanka a pán Odilo (Rozprávka pre deti), 
- Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Zuzanka a pán Odilo (Rozprávka pre deti), 
- ŽELEZNIČIAR (Koncert dychovej hudby zo Spišskej Novej Vsi), 
- Senior, Duo Majorán, Lipa, Rozmarín (Spevácke skupiny seniorov zo Spišskej Novej 

Vsi), 
- LOLO a PIŠKÓT straší ZOO (Smiešne strašná a strašne smiešna šou pre deti), 
- Divadlo TUŠ Poprad: Veselá vandrovka (Rozprávka pre deti), 
- TY & MY (Koncert gospelovej kapely). 

Sídl. Mier: (pred kinom Mier ) 
- Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Zuzanka a pán Odilo (Rozprávka pre deti) 

Novoveská Huta: (priestor pred Pohostinstvom Poľovník) 
- Divadlo Cililing Prešov: Soľ nad zlato (Rozprávka pre deti) 

Letné kino pred Redutou (každú sobotu počas mesiacov júl - august), kde sme uviedli filmy:       
- Večer s Chaplinom 
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- Čo sme komu urobili 
- Muzikál, aneb cesty ku štěstí 
- Dajte mi pokoj! 
- Ray Charles 

Filmový festival LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF – 14.ročník (3. 8. - 6. 8. 2016) 
- Kobry a užovky 
- Pelíšky 
- Eva Nová 
- Wilsonov 

Uvedené projekty sa stretli už tradične 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: 

- Dni humoru na Spiši v dňoch 24. 6. - 25. 6. 2016 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 speváckych zborov Chorus  Iglovia a Cantus 
Villa Nova, 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.  

Tabuľka č. 18 Návštevnosť a využívanie priestorov Kina Mier  

Celkový počet predstavení (v ks) 634 
Počet divákov (v ks) 19 410 
Tržba (v Eur) 52 256,50 
Prenájom sály (počet akcií) 29 
Príspevok z EÚ (v Eur) 5 004,16 
Príspevok za slovenské filmy (v Eur) 1 759 
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Tabuľka č. 19 Návštevnosť Filmového klubu 

Počet členov 100 
Počet predstavení 44 
Počet divákov 764 
Počet predaných poukazov  100 ks (á 3 Eur) 

 
V tomto kultúrnom zariadení sme okrem štandardnej činnosti realizovali ďalšie filmové 

projekty, uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 20 Filmové projekty 

Filmový projekt: Počet divákov 
 Deň študentstva   104 
 Festival Horských filmov   2 088 
 Be2Can – prehliadka festivalových filmov 67 
 Valentín 49 
 Ekotopfilm 670 
 INSOMNIA – protifašistický projekt 164 
 Prázdninové predstavenia v kine Mier  853 
 Rozprávky pre školské kluby 1 198 
 Deň detí 168 
 Školské predstavenia 6 155 
 Filmový kabinet deťom 117 
 Akcia pre dôchodcov 151 

 
V roku 2016 MKC  dosiahlo celkové náklady vo výške 558 011 Eur a celkové výnosy  

vo výške 558 366 Eur. Hospodársky výsledok z činnosti a prevádzky MKC je  zisk vo výške 
355 Eur . 

Rok 2016 bol ekonomicky, programovo i dramaturgicky vyvážený. Z pohľadu záujmu 
divákov a účinkujúcich hodnotíme uplynulý rok ako úspešný a kvalitný. 

II.  Zoologická záhrada 

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves ako príspevková organizácia mesta bola zriadená 
v roku 2000, za účelom plnenia základných verejných funkcií. Organizácia je právnickou 
osobou, hospodáriaca v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a územnej samosprávy, ako aj ďalšími všeobecne záväznými predpismi. 

Základným predmetom činnosti je: 
- zabezpečenie chovu zvierat podľa pravidiel pre zoologické záhrady 
- zabezpečenie starostlivosti o chovné zvieratá cudzokrajnej a domácej fauny 
- prezentácia cudzokrajnej a našej fauny za účelom popularizácie zoológie a príbuzných 

vied k tvorbe a ochrane životného prostredia 
- popularizácia výsledkov práce ZOO prostredníctvom kultúrno-osvetovej činnosti 
- vzdelávacia činnosť pre školy i verejnosť 
- zabezpečenie a vytváranie podmienok pre odpočinok a rekreáciu občanov  

Majetok, ktorý má ZOO v správe od mesta, tvorí oplotený areál samotnej ZOO a pavilón 
Aquaterra, ktorý výstavbou mosta cez  jazero bude prepojený, čo doposiaľ nebolo možné. 
Zoologická záhrada sa každým rokom rozvíja, nasleduje moderné svetové trendy 
a požiadavky na vzhľad a účel chovných zariadení. Tak v roku 2015 vznikol nový výbeh pre 
medvede hnedé. Každým rokom sa realizujú kultúrno-osvetové podujatia, z ktorých 
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najobľúbenejšími sú „Oslavy 1. mája“, „Deň detí“, „Cesta rozprávkovým lesom“ alebo 
„Strašidelná noc“. Okrem toho Zoologická záhrada plní plán vzdelávacích programov pre deti 
materských a základných škôl. Obľúbenými sa stali aj letné, jarné, jesenné a zimné ZOO 
krúžky. Návštevnosť v Zoologickej záhrade z roka na rok stúpa. Tento rok sme po prvýkrát 
v histórii ZOO privítali stotisíceho návštevníka, čiže návštevnosť v roku 2016 prevýšila 
magickú stotisícovku. 

V roku 2016 sme rozšírili počet druhov zvierat o kozy walliské, ovce kamerunské, 
somára poitouského, v jazere pribudli husy landeské. Z exotických vtákov sme  priviezli ary 
modrožlté. Pre ne sme zateplili časť chovného zariadenia pre vtáctvo a upravili volierovú 
časť.  Rozšírili sme aj počet jašterov o dvojjazyčníky haitské a ryby o murénu hviezdovitú, či 
okáča striebristého. Začiatkom roku sme dokončili úpravu sociálneho zariadenia  
pre zdravotne ťažko postihnutých. Ku sociálnym zariadeniam sme opravili chodník výmenou 
kociek za zámkovú dlažbu. Počas roka sme sa vďaka vyšším príjmom zamerali  
na rozsiahlejšie opravy a údržbu, a to: opravy chodníkov, opravy oplotenia, oprava strešnej 
krytiny na pavilóne Aquaterra a ďalšie. V roku 2016 sme začali s výstavbou výbehu  
pre nosále červené a ich pôvodné zariadenie v novom roku prerobíme na vnútorné chovné 
zariadenie a výbeh pre skunky smradľavé. Nakoľko výbeh pre lemury kata je v susedstve  
s výbehom pre medvede hnedé, upravili sme prednú časť výbehu tak, aby boli oba výbehy  
v rovnakom štýle. Zároveň sa výbeh pre lemury zväčšil. Výbeh pre medvede hnedé bol 
postavený v roku 2015. Na jar 2016 sme záhradnícky upravili okolie výbehu a drevené sochy 
medveďov robia tiež radosť návštevníkom ZOO. Od roku 2012, kedy bol zrekonštruovaný  
pavilón Aquaterra, boli surikaty vlnkavé vo vnútornom teráriu. Na jar roku 2016 sme im  
z pôvodnej voliery pre agapornisy vybudovali vonkajší výbeh, ktorému sa veľmi potešili 
nielen oni, ale aj návštevníci, nakoľko ich teraz môžu nielen vidieť, ale aj počuť.  

Zapojili sme sa do projektu „Zateplenie časti vonkajšieho chovného zariadenia  
pre orangutana bornejského“, ktorý bol z 95 % dotovaný z Environmentálneho fondu 
Bratislava. Celá rekonštrukcia stála 4 988,00 Eur. Z vlastných prostriedkov sme na projekt 
použili 248,00 Eur. 

V októbri 2016 sme začali s výstavbou mostu cez jazero. Na zatiaľ neprístupný ostrov  
v jazere ZOO plánuje umiestniť lemury kata a vytvoriť Ostrov Madagaskar. Návštevníci tak 
budú môcť pozorovať lemury z bezprostrednej blízkosti. Vybudovaním vhodného 
premostenia cez jazero sa táto časť ZOO nielen že sprístupní a zatraktívni pre návštevníka, ale 
aj spojí areál ZOO s pavilónom Aquaterra, teda významne prispeje k uľahčeniu  
i k zintenzívneniu pohybu návštevníka po celom areáli ZOO. Celkový náklady stavby boli  
57 379,78 Eur vrátane DPH a boli financované z viacerých zdrojov (rozpis v bode 2B). 

V septembri 2016 sme boli prijatí za člena EARAZA (Euroázijská regionálna asociácia 
zoologických záhrad a akvárií), čo je významným krokom v rozvoji našej ZOO. Vstup  
do EARAZY je dôležitý z hľadiska chovu a prezentácie euroázijskej fauny, tiež možnosti 
priamo sa podieľať na záchrane konkrétnych druhov. Členstvo v EARAZA v neposlednom 
rade pomôže získať pre ZOO Spišská Nová Ves mnohé výnimočné druhy živočíchov,  
ku ktorým dnes zoo v západnej Európe a Amerike prakticky nemajú prístup. Členstvo  
v organizácii do budúcna prinesie aj praktické a konkrétne možnosti zvyšovania odbornej 
zručnosti zoológov a ostatného odborného personálu. Členský príspevok je 300 Eur ročne. 

V marci 2016 sme prijali v rámci projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ záhradníčku. 
Projekt trvá 15 mesiacov a Úrad práce a sociálnych vecí prepláca 95 % všetkých mzdových 
nákladov na túto prácu. V ZOO pracovali tiež od marca do konca novembra dvaja uchádzači 
o zamestnanie 64 hodín mesačne a jeden na 32 hodín mesačne. Prijali sme aj pokladníčku  
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do hlavnej pokladni na základe projektu podľa § 50j, ktorý prepláca Úrad práce a sociálnych 
vecí vo výške 80 %. Tento projekt bol na 9 mesiacov a trval od marca do konca novembra. 
Keď vyšiel projekt „Praxou k zamestnaniu“ Úradu práce a sociálnych vecí, ZOO prijala  
od novembra na 9 mesiacov na polovičný úväzok pracovníčku do funkcie „Organizátor 
vzdelávacích aktivít“. Tento projekt je preplácaný na 95 %. 

Rozbor výnosov a nákladov ZOO za rok 2016 

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves v roku 2016 hospodárila podľa rozpočtu nákladov 
a výnosov schváleného mestským zastupiteľstvom. Rozpočet bol schválený vo výške  
301 205 Eur na strane nákladov aj výnosov. V priebehu roka boli schválené zmeny, ktoré 
zvýšili rozpočet nákladov a výnosov o 40 070 Eur na výšku 341 775 Eur. Zvýšenie rozpočtu 
bolo z vlastných zdrojov, ktoré naša organizácia získala rekordnou návštevnosťou a z toho 
plynúcich vyšších výnosov zo vstupného, ktoré sme dosiahli v čiastke 154 618 Eur. Oproti 
pôvodnému rozpočtu vstupného to bolo viac o 30 000 Eur a oproti minulému roku viac  
o 26 074 Eur. Aj pri vyššej náročnosti prác spojených s vyššou návštevnosťou sme dosiahnuté 
vyššie príjmy použili na opravu a zveľadenie majetku.  

Celkové výnosy k 31. 12. 2016 boli v sume 348 047,97 Eur. 

Celkové náklady k 31. 12. 2016 boli v sume 333 826,72 Eur. 

Hospodársky výsledok – zisk v sume 14 221,25 Eur. 

Najvyššie výnosy boli dosiahnuté zo vstupného pri nezmenenej výške vstupného  
za posledných päť rokov. Vstupné bolo nasledovné: dospelí 2,50 Eur, deti do 3 rokov zdarma, 
deti od 3 do 15 rokov 1,00 Eur, študenti od 15 do 25 rokov 2,00 Eur, dôchodcovia a ZŤP 
dospelí 1,50 Eur, ZŤP deti 0,50 Eur. Rodinný lístok na vstup rodiny s dvoma deťmi stojí  
6 Eur. Transfer na bežné výdavky od mesta predstavoval sumu 127 700 Eur. Významným 
výnosom bol aj predaj propagačného materiálu v ZOOshope, ktorý je zriadený v pavilóne 
Aquaterra a taktiež príjem z dohôd medzi  ÚPSVaR a nami, prostredníctvom ktorých sme 
získali 13 493 Eur. Sú to prostriedky za celkovú cenu práce zamestnancov prijatých  
na sezónne práce pri výbere vstupného, záhradníctve a ošetrovateľstve. Z troch 
nezamestnaných sme jedného prijali do trvalého pracovného pomeru.  

V nadväznosti sa rozvojové zámery ZOO sme sa zapojili do viacerých projektov  
a úspešní sme boli okrem dotácie z Environmentálneho fondu aj v získaní dotácie z Krajskej 
organizácie cestovného ruchu Košický kraj na projekt „Nový zážitok z návštevy v ZOO  
v Spišskej Novej Vsi“. Táto dotácia bola poskytnutá v sume 8 000 Eur na najväčšiu 
investičnú akciu v roku 2016, a to „Výstavba mosta cez rybník v ZOO“ s rozpočtom  
57 379, 78 Eur. Na túto akciu bol poskytnutý kapitálový transfer z rozpočtu mesta v sume 
31 000 Eur a časť v sume 19 379,78 Eur sme financovali z vlastných zdrojov vytvorených  
v minulých rokoch. 



 

 

Graf č. 7 Štruktúru jednotlivých druhov výnosov v roku 2016 predstavuje nasledujúci graf

Skutočné náklady boli čerpané v
k plánu nákladov 97,7%. Jednotlivé položky nákladov boli 
pohľad na náklady získame, ak ich porovnáme s
na materiál o 1 974 Eur, náklady na energiu o 1
o 23 255 Eur. 

V roku 2016 sme okrem bežných oprav chovných zariadení a prevádzkových strojov 
opravili: 
• chodník ku verejnému WC, kde bolo opravené bezbariérové hygienické zariadenie 
• chodník v hornej časti ZOO, ktorý umožní lepšie sprístup

zariadení 
• oprava plota pri novozriadenom moste cez rybník
• oprava sociálnych zariadení na sekretariáte ZOO
• oprava strechy na celej ploche pavilónu Aquaterra 
• oprava chodníka a osadenie turniketu pri východe zo ZOO
• vyčistenie prítokového kanálu do jazera

Na tieto opravy bolo vynaložené celkom 36 032 

Graf č. 8 Vývoj skutočných nákladov za roky 2014, 2015, 2016 vyjadruje nasledujúci graf

Štruktúru jednotlivých druhov výnosov v roku 2016 predstavuje nasledujúci graf

čerpané v sume 333 826,72 Eur, čo je pri percentuá
%. Jednotlivé položky nákladov boli čerpané v súlade s

ad na náklady získame, ak ich porovnáme s rokom 2015. Medziročne narástli náklady 
, náklady na energiu o 1 129 Eur, náklady n

V roku 2016 sme okrem bežných oprav chovných zariadení a prevádzkových strojov 

chodník ku verejnému WC, kde bolo opravené bezbariérové hygienické zariadenie 
časti ZOO, ktorý umožní lepšie sprístupnenie nových chovných 

oprava plota pri novozriadenom moste cez rybník 
oprava sociálnych zariadení na sekretariáte ZOO 
oprava strechy na celej ploche pavilónu Aquaterra  
oprava chodníka a osadenie turniketu pri východe zo ZOO 

o kanálu do jazera 

Na tieto opravy bolo vynaložené celkom 36 032 Eur. 

ných nákladov za roky 2014, 2015, 2016 vyjadruje nasledujúci graf

64 

Štruktúru jednotlivých druhov výnosov v roku 2016 predstavuje nasledujúci graf 

 

o je pri percentuálnom vyjadrení 
súlade s plánom. Iný 

rokom 2015. Medziročne narástli náklady  
, náklady na opravy a údržbu 

V roku 2016 sme okrem bežných oprav chovných zariadení a prevádzkových strojov 

chodník ku verejnému WC, kde bolo opravené bezbariérové hygienické zariadenie  
nenie nových chovných 

ných nákladov za roky 2014, 2015, 2016 vyjadruje nasledujúci graf 

 



 

65 
 

Rozpočtové hospodárenie ZOO za rok 2016 

Rozpočet pre ZOO bol pôvodne schválený v sume 297 272 Eur na strane príjmov  
a výdavkov a v priebehu roka bol dvakrát zmenený na sumu 396 195 Eur. 

Tabuľka č. 21 Rozpočet príjmov 

Položka, 
podpoložka 

Druh príjmu 
Rozpočet 

2016 
1. zmena 

2016 
2. zmena  

2016 
Upravený 
rozpočet 

210 Príjmy z vlastníctva majetku 1 920 0 0 1 920 
223 Za predaj výrobkov, tovarov, služieb 158 000 -3 250 29 000 183 750 
242 Úroky z vkladov 30 0 0 30 
292 Ostatné príjmy 1 070 0 1 100 2 170 
311 Granty 5 000 0 0 5 000 

312001 Transfer zo ŠR 3 552 0 2 676 6 228 
312001 Transfer zo ŠR ESF 0 0 6 177 6 177 
312001 Transfer zo ŠR spolufinancovanie 0 0 1 090 1 090 
312007 Príspevok od mesta – zriaďovateľa 127 700 0 0 127 700 

 Spolu bežné príjmy 297 272 -3 250 40 043 334 065 
322002 Kapitálový transfer z Envirofondu 0 4 750 0 4 750 
322005 Kapitál. transfer z rozpočtu 

zriaďovateľa 
0 21 000 10 000 31 000 

322006 Kapitál. transfer z rozpočtu iných 
subjektov 

0 0 8 000 8 000 

 Spolu kapitálové príjmy 0 25 750 18 000 43 750 
453 Zostatok prostriedkov z minulých 

rokov 
0 0 18 380 18 380 

 Spolu finančné operácie 0 0 18 380 18 380 
 PRÍJMY 297 272 22 500 76 423 396 195 

 

Tabuľka č. 22 Rozpočet výdavkov 

Funkčná 
klasifikácia 

Položka, 
podpoložka 

Druh výdavku 
Rozpočet 

2016 

1. zmena 
rozpočtu 

2016 

2. zmena 
rozpočtu 

2016 

Rozpočet 
2016 po 
zmenách 

0820 610 Mzdy 119 000   7 366 126 366 

0820 620 
Poistné a príspevok do 
poisťovní 

42 000   2 578 44 578 

0820 630 Tovary a služby 135 472 -3 500 29 377 161 349 

0820 640 Bežné transfery 800   314 1 114 

  Spolu bežné výdavky 297 272 -3 500 39 635 333 407 

0820 710 
Obstarávanie kapitálových 
aktív 

0 25 000 36 380 61 380 

0820 716 
Prípravná a projekt. 
dokumentácia 

0 1 000 408 1 408 

  Spolu kapitálové výdavky 0 26 000 36 788 62 788 

  VÝDAVKY 297 272 22 500 76 423 396 195 

 
Skutočnosť príjmov bola dosiahnutá v sume 394 397,92 Eur, čo je plnenie na 99,3 %, 

oproti minulému roku je to nárast o 47 272 Eur. Medziročný nárast bol dosiahnutý  
zo vstupného a vyšších príjmov z kapitálových transferov. Z rozpočtu mesta bol poskytnutý 
transfer na bežné výdavky v sume 127 700 Eur. V roku 2016 Zoologická záhrada získala 
dotáciu z Environmentálneho fondu v sume 4 738,60 Eur na zateplenie časti vonkajšieho 
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výbehu pre orangutana bornejského a dotáciu 8 000 Eur z Krajskej organizácie cestovného 
ruchu Košický kraj na projekt „Nový zážitok z návštevy v ZOO v Spišskej Novej Vsi“. 
Dotácia bola použitá na spolufinancovanie výstavby mosta cez jazero v ZOO, na ktorého 
výstavbu poskytlo  mesto kapitálový transfer v sume 31 000 Eur. Vyšší príjem oproti 
minulému roku (o 11 127 Eur) bol dosiahnutý aj z príspevkov ÚPSVaR na zamestnancov 
prijatých na sezónne práce. 

Programový rozpočet ZOO za rok 2016 

Osveta a vzdelávanie 

Cieľ: Zvýšiť účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií 

Text Plán na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 
Rozpočet  (v EUR) 5 000 5 000 

 

Merateľné ukazovatele: Počet kultúrno-vzdelávacie podujatí na rok 2016 
Plánovaná hodnota 75 

Skutočnosť k 31.12.2016 62 

 
V roku 2016 sme zrealizovali 10 kultúrnych podujatí (16.4. Deň Zeme, 1.5. Otvorenie 

výbehu medveďov hnedých, 29.5. Deň detí, 1.6. Deň detí pre základné a materské školy,  
11.5. Promoakcia Grilovanie s Maggi, 24.-25.6. 30% zľava vstupného pri príležitosti Dni 
humoru na Spiši, 25.6., 27.8. Cesta rozprávkovým lesom, 3.7. Promoakcia Riso realizovaná 
celkom 4-krát, 16.9. Stotisíci návštevník ZOO, október – Deň zákazníkov Shell,  
22.10. Strašidelná noc) a 52 vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo celkom  
1 142 detí a 59 dospelých. 

Starostlivosť o zvieratá 

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny 

Text Plán na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 
Rozpočet  (v EUR) 79 270 79 270 

 

Merateľné ukazovatele: Počet prírastkov v roku 2016  
Plánovaná hodnota 15 

Skutočnosť k 31.12.2016 71 

 
V roku 2016 evidujeme 71 prírastkov: kengura červenokrká 3, koza kamerunská 1, pony 

shetlandský 1, kapybara močiarna 2, morča domáce 2, nandu pampový 5, bažant strieborný 1, 
kačica pižmová 5, achatina všežravá 6, holúbok diamantový 4, hrdlička chichotavá 6, 
papagájec vlnkovaný 3, korále 32. 

Prevádzka Zoologickej záhrady 

Cieľ: Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou 
detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov 

Text Plán na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 
Rozpočet  (v EUR) 43 430 43 430 
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Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov v roku 2016  
Plánovaná hodnota 80 000 

Skutočnosť k 31.12.2016 109 155 

 
V roku 2016 navštívilo Zoologickú záhradu Spišská Nová Ves celkom 109 155 ľudí, čo 

je o 13 605 viac ako v roku 2015. Vývoj návštevnosti od roku 2007 uvádzame v grafe: 

Graf č. 9 Vývoj návštevnosti 

 

Kapitálové výdavky – ZOO 

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby  
pre návštevníkov 

Text Plán na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 
Rozpočet  (v EUR) 21 000 31 000 

 

Merateľný ukazovateľ 1: Počet návštevníkov v roku 2016  
Plánovaná hodnota 2,00 
Skutočnosť k 31.12.2016 14,32 

 
Percentuálny nárast návštevníkov v ZOO o 14,23 % je pravdepodobne ovplyvnené 

výstavbou nového výbehu pre medvede hnedé v roku 2015 a určite bude ovplyvnený v roku 
2017 výstavbou mostu cez jazero v ZOO v roku 2016. Ide o spolufinancovanie nového mostu 
cez jazero v ZOO. Celková investícia bola 58 788 Eur. Mesto poskytlo  kapitálový  transfer 
31 000 Eur, z  KOCR  Košice bolo poskytnutých 8 000 Eur a zbytok bol vyfinancovaný  
z vlastných zdrojov. Medziročný percentuálny nárast návštevníkov bol v skutočnosti 14,23 %, 
čo znamená nárast návštevníkov o 13 605. 

Rok Priemerná mzda Prepočítaný počet zamestnancov 
2013 681,75 11,8 

2014 709,88 12,85 

2015 739,72 13 

2016 768,11 13,7 
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Zamestnanosť a mzdy v roku 2016 

K 31.12.2016  bolo v ZOO zamestnaných 16 zamestnancov, z  toho 3 zamestnanci prijatí 
na dobu určitú, na ktorých je uzatvorená dohoda s ÚPSVaR na úhradu časti nákladov celkovej 
ceny práce. Podľa organizačnej štruktúry máme 7 ošetrovateľov, 2 pokladničky, z toho jedna 
v pokladni pri vstupe do ZOO a druhá v ZOOshope, 1 zamestnanec na vzdelávanie a osvetu 
(MD), 1 vedúci prevádzky, ekonóm a riaditeľ. Počet zamestnancov sa v priebehu posledných 
rokov nemenil a priemernú mzdu vyjadruje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 23 Vývoj priemernej mzdy v rokoch 2013 - 2016 

Rok Priemerná mzda Prepočítaný počet zamestnancov 
2013 681,75 11,8 

2014 709,88 12,85 

2015 739,72 13 

2016 768,11 13,7 

 

III.  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 
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). 

Finančné informácie 

Hospodárenie v roku 2016 bolo uzavreté záporným výsledkom hospodárenia vo výške  
– 78 544,96 Eur, z toho hlavná činnosť – 78 577,23 Eur a podnikateľská činnosť  
+ 32,27  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 
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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. 

V roku 2016 sa zmenil systém financovania športových klubov, keď športové kluby  
na základe Zmlúv s osobitým zreteľom platia za športoviská symbolickú sumu. Bežné zdroje 
na zabezpečenie  prevádzky športových zariadení boli plánované vo zvýšenej miere  
z prostriedkov zriaďovateľa.  Plánované bežné príjmy  pre rok 2016 predstavovali sumu  
1 532 666 Eur. Od zriaďovateľa  sme plánovali príjem 1 046 637 Eur a vlastné zdroje  
vo výške 486 029 Eur. Kapitálové výdavky  vo výške 53 000 Eur boli určené na rekonštrukciu 
vyrovnávacej nádrže a výmenu prepadového potrubia na letnom kúpalisku na zabránenie 
úniku vody (30 000 Eur),  na rekonštrukciu tribúny na futbalovom štadióne (13 000 Eur),  
na rekonštrukciu kotolne na tenisových kurtoch (10 000 Eur).  

Prvou zmenou rozpočtu dňa 15.6.2016 bol rozpočet navýšený o 14 000 Eur na bežné 
výdavky, z toho na opravu regulačných ventilov malej a hlavnej ľadovej plochy 4 000 Eur,  
na opravu vyvíjača pary parnej sauny v krytej plavárni  6 000 Eur a na inštaláciu kamier, 
ktoré boli pôvodne umiestnené v meste SNV 4 000 Eur. Kapitálový príspevok bol zvýšený  
o 9 000 Eur pre prvok 12.1.3 – Športový komplex. Na úpravu vnútorného priestoru sauny 
bola určená suma 3 000 Eur a na rekonštrukciu  ženských šatní  suma 6 000 Eur. Suma 
vlastných príjmov sa 1.zmenou rozpočtu zvýšila o 29 847 Eur a to z dôvodu  vrátky DPH   
za rok 2015 vo výške 17 847 Eur a zvýšenými príjmami z refundácií z ÚPSVaR o 12 000 Eur.  

Druhou zmenou rozpočtu dňa 20.9.2016 boli schválené len presuny medzi jednotlivými 
prvkami. Celkový rozpočet po úpravách predstavoval  v oblasti  bežných príjmov sumu  
1 576 513 Eur, z toho zriaďovateľ 1 060 637 Eur, vlastné príjmy 515 876 Eur. Kapitálové 
príjmy boli upravené na výšku 62 000 Eur. V oblasti vlastných príjmov sme dosiahli 
skutočnosť 419 762,38 Eur, čo je oproti plánu (515 876 Eur) o  96 114 Eur menej.   

Plánované vlastné príjmy z prenájmu  nebytových  priestorov a vo výške 224 251 Eur boli 
dosiahnuté len vo výške 159 022,31 Eur čo je o 65 228,69 Eur menej.  Na stredisku Zimný 
štadión tieto príjmy neboli splnené o 18 260,25 Eur (plán 122 051 Eur, skutočnosť  
103 690,75 Eur). Narastajúce požiadavky na využívanie ľadovej plochy zo strany športových 
klubov   obmedzujú priestor na komerčné využitie ľadu. Nepriaznivé počasie v mesiaci január 
2016 znemožnilo využívať malú ľadovú plochu na prenájom ako aj na verejné korčuľovanie. 
Príjmy z prenájmu neboli splnené  na stredisku Športový komplex , keď plán vo výške  
60 000 Eur bol splnený len na 55,77 %  (dosiahnuté príjmy 33 465,26 Eur). Záujem  
o športovú  halu na komerčné účely je takmer nulový. Na stredisku Futbalový štadión sa 
plánované príjmy  vo výške 12 000 Eur dosiahli v sume 10 366,66 Eur t.j. o 1 633,34 Eur 
menej. Bola ukončená nájomná zmluva na prenájom bufetu  v mesiaci 9/2016, čím sa znížil 
plánovaný príjem o 850 Eur. Skutočné príjmy na stredisku Kolkáreň boli o 1 143,14 Eur 
vyššie ako plánované (800 Eur) . Plán nebol splnený ani na stredisku Atletický štadión , keď 
výška skutočných príjmov 2 433,35 Eur bola oproti plánu (3 400 Eur) o 966,65 Eur menej.  
Pri  tvorbe plánu sa vychádzalo zo skutočnosti za rok 2015. Na tenisových kurtoch sa príjmy  
z prenájmu plánovali vo výške 26 000 Eur, ale skutočnosť dosiahla hodnotu 7 123,15 Eur a to 
z dôvodu, že využívanie kurtov fyzickými osobami sa začalo účtovať ako vstup.     

Plánované príjmy za predaj  služieb (10 000 Eur) na Zimnom štadióne (VEKO)  neboli 
splnené o 953,50 Eur. Počas  zimných prázdnin sa verejné korčuľovanie nerealizovalo  
na malej ľadovej ploche z dôvodu nevyhovujúceho počasia. Príjmy zo služieb neboli splnené 
ani na stredisku Športový komplex, keď plán vo výške 246 000 Eur bol splnený len  
na 78,80 % (193 858,18 Eur), z dôvodu nepriaznivého letného počasia. Kým v roku 2015 bola 
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návštevnosť v letných mesiacoch jún - august 55 422 návštevníkov,  v roku 2016 v tom istom 
období to bolo 35 839 návštevníkov.   

V roku 2016 po prepočte koeficientu DPH za rok 2015 bol vyčíslený nadmerný odpočet  
vo výške 17 847 Eur. Príjmy z refundácií predstavujú refundáciu mzdových nákladov 
pracovníkov zamestnaných na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Spišská Nová Ves  vo výške 16 578 Eur. Zostatok prostriedkov z roku 2015 bol prevedený  
vo výške 7 594,85 Eur.   

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

Tabuľka č. 24 Príjmy bežné (v Eur) 

Položka 
Podpoložka 

Druh príjmu Plnenie 
2012 

Plnenie 
2013 

Plnenie 
2014 

Plnenie 
2015 

Plán 
2016 

Plnenie 
2016 

212003 
Z prenajatých 
budov, priestorov        

244 416 237 399 174 955 157 230 224 251 159 022,31 

212003 
Z prenájmu od 
športových klubov 

   194 374   

223001  
Za predaj tovarov 
a služieb 

205 882 227 804 224 864 262 200 257 200 220 782 

242 Z vkladov 21 3 2 11   52,35 

312007 Z rozpočtu mesta 1 009 314 1 009 314 1 031 414 830 456 1 060 637 1 060 637 

292 
Z refundácií, 
dobropisov  

115 504 4 873 19 185 16 746 34 425 39 905,72 

223004 
Za prebytočný 
hnuteľný majetok 

  1 879    

CELKOM:  1  5 75 137 1 479 393 1 479 393 1 461 017 1 576 513 1 480 399,38 

453 
Prostriedky z 
predch. roka   23 752 58 190  7 594, 85 

CELKOM:  1  5 75 137 1 479 393 1 479 393 1 519 207 1 576 513 1 487 994,23 

 

Tabuľka č. 25 Príjmy kapitálové (v Eur) 

Položka 
Podpoložka 

Druh  príjmu 
Plnenie 
2012 

Plnenie 
2013 

Plnenie 
2014 

Plnenie 
2015 

Plán 
2016 

Plnenie 
2016 

322005 
Kapitálové príjmy 
z rozpočtu obce 

2 383 29 960 0 16 2000 62 000 61 195,84 

CELKOM:  2 383 29 960  16 200 62 000 61 195,84 

 
Výška bežných výdavkov v roku 2016 dosiahla sumu 1 487 518,76 Eur. Oproti 

plánovaným výdavkom 1 576 513 Eur je to nižšie o 85 994,24 Eur. Plánované zdroje 
zriaďovateľa na bežné výdavky pre rok 2015 predstavovali  sumu 1 060 637 Eur a vlastné 
zdroje 515 876 Eur. 

Činnosť STEZ je rozdelená na hlavnú a podnikateľskú činnosť. Hospodárenie v rámci 
hlavnej činnosti v roku 2016 sme ukončili stratou vo výške 78 577,23 Eur. Náklady sme 
oproti plánu prekročili len o 8 853,85 Eur, ale plánované výnosy sme nesplnili  
o 69 723,38 Eur. Dôvodom bolo nepriaznivé počasie v letných mesiacoch a nesplnenie 
plánovaných výnosov z prenájmu ľadovej plochy na zimnom štadióne, kde sa zvyšujúcimi 
požiadavkami zo strany športových klubov znižuje priestor na komerčné využitie. 
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Z podnikateľskej činnosti sme v roku 2016 dosiahli zisk 32,27 Eur. Výnosy  
z podnikateľskej činnosti sme oproti roku 2015 dosiahli vyššie o 14 255,08 Eur a v oblasti 
nákladov sme oproti roku 2015 dosiahli úsporu 14 255,08 Eur. 

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2016 predstavuje stratu 78 544,96 Eur, v hlavnej 
činnosti sme dosiahli stratu 78 577,23 Eur a z podnikateľskej činnosti zisk vo výške  
32,27  Eur. 

IV.  Lesy mesta 

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. vznikla na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi zo dňa 10.12.1992. Po prípravných prácach a zápise  
do obchodného registra svoju riadnu činnosť začala 1.2.1993. 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 2016 

Celkové výnosy spoločnosti dosiahli 2 919 905,93 Eur a náklady 2 894 892,02 Eur. 
Hospodársky výsledok pred zdanením bol 25 013,91 Eur, po zdanení je 217,28 Eur. 

V roku 2016 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 2016 až 2025. 

Tabuľka č. 26 Prehľad výsledkov hospodárenia za roky 2014-2016 

ROK Celkové výnosy Celkové náklady HV pred zdanením HV po zdanení 

2016 2 919 905,93 2 894 892,02 25 014 217,28 
2015 3 003 571,03 2 974 390,11 75 517 29 180,92 
2014 3 253 966,79 3 200 475,03 133 045 53 491,76 

 
Hospodársky výsledok 

Tabuľka č. 27 Prehľad hospodárskych výsledkov za roky 2013-2016 
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Všetky prevádzkové náklady spoločnosti boli vykryté tržbami, na čo mal značný vplyv 
stabilný trh s drevom a s tým súvisiace stabilné trhové ceny dreva v roku 2016. 
Najpodstatnejšiu časť tržieb z výrobných činností tvoria tržby z predaja surového dreva.  
V roku 2016 bolo predaných 45 121 m3 dreva, čo je v porovnaní s rokom 2015 pokles  
o 5,10 % a v porovnaní s rokom 2014 pokles o 13,56 %, pri priemernom speňažení  
52,35 Eur/m3 bez DPH. Priemerné speňaženie oproti roku 2015 kleslo o 9,9 % a oproti roku 
2014 kleslo o 5,29 %. Tržby z predaja vlastných výrobkov tvoria tržby za ihličnaté a listnaté 
sortimenty (2 388 099 Eur). Tržby z poľovníctva tvoria tržby z postúpenia práva poľovníctva 
a poplatkového odstrelu (9 960 Eur). Ubytovanie bolo poskytované strediskom Poľovnícka 
chata Štefana (10 652 Eur). Ostatné služby zahŕňajú najmä nakladanie a dopravu dreva na 
sklady odberateľov cestnými nákladnými automobilmi. 

Celkové náklady v roku 2016 oproti roku 2015 klesli o 1,84 % a oproti roku 2014 klesli  
o 8,78 %. Najvyššiu nákladovú položku tvorili náklady na služby (31,71 %), pretože časť 
ťažbovej činnosti a časť pestovnej činnosti je vykonávaná dodávateľským spôsobom  
(925 892 Eur). Nájomné za lesné pozemky a sklady, ktoré platí spoločnosť vlastníkovi, Mestu 
Spišská Nová Ves, je vo výške 169 285 Eur, náklady na reklamu 44 051 Eur. Ďalšiu veľkú 
položku tvoria mzdové náklady (1 004 736 Eur), odpisy (202 538 Eur) a spotreba materiálu  
a energie (284 573 Eur). 

Prehľad hlavných aktivít v roku 2016 

Hlavné výrobné činnosti v roku 2016 možno rozdeliť do štyroch skupín, a to pestovná 
činnosť, ťažbová činnosť, iná lesná činnosť, ostatné činnosti a služby. 

V pestovnej činnosti bolo vykonané: 
- spolupôsobenie pri prirodzenej obnove 0 ha, 
- príprava plôch pre obnovu lesa 120,86 ha, 
- umelá obnova lesa 131,24 ha, 
- prihnojovanie sadeníc 0 ha, 
- ochranu mladých lesných porastov 421,70 ha, 
- prerezávky 167,05 ha, 
- ochrana lesa 40 362 Eur, 
- hygiena porastov 72,57 ha, 
- ostatné pestovné práce 12 232 Eur, 
- výsek krov 23,21 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 43 920 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 2016 spracovanie kalamity tvorilo 95,84 %  
z celkovej ťažby dreva. Spracovanie kalamity následne ovplyvňuje ťažbový fond, jeho kvalitu 
a nakoniec výšku tržieb za predávané drevo. 
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V rámci inej lesnej činnosti spoločnosť zabezpečuje výkony: prevádzka lesných škôlok, 
zber semien, prevádzka a údržba lesných ciest, prevádzka a údržba zvážnic. 

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. 

Tabuľka č. 28 Prehľad hlavných výkonov za roky 2013-2016 

 

Udalosti osobitného významu 

Spoločnosť mala na základe uznesenia Okresného súdu Spišská Nová Ves  
č.k. 15Cb/89/2009–166 zo dňa 19.12.2013 vydané predbežné opatrenie na zákaz nakladať  
s majetkom, ktorý má vo vlastníctve, t.j. predať, darovať, prenajať, zapožičať, zaťažiť 
záložným právom. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2013. Predbežné opatrenie 
č.k. 15Cb/89/2009 – 166 zo dňa 19.12.2013 bolo zrušené dňa 04.02.2014. 

Z dôvodu možnej straty z prebiehajúcich súdnych sporov so žalobcom BOGYA s.r.o. bola 
v roku 2013 vytvorená ostatná dlhodobá rezerva vo výške 99 300 Eur. Z dôvodu možnej 
straty z prebiehajúcich súdnych sporov so žalobcom BOGYA s.r.o. bola v roku 2013 
vytvorená ostatná dlhodobá rezerva vo výške 99 300 Eur. Vzhľadom k predbežnému vývoju 
súdneho sporu so žalobcom v roku 2016 sa výška rezervy považuje za dostatočnú a preto 
nebola v roku 2016 tvorená ďalšia ostatná dlhodobá rezerva na možné straty z prebiehajúcich 
súdnych sporov. 

V roku 1995 Spoločnosť zakúpila obchodný podiel v spoločnosti IF Mäso Spiš a.s. 
Spišská Nová Ves, ku ktorému vytvorila opravnú položku z dôvodu, že obchodná spoločnosť 
nevykazuje činnosť a je v likvidácii. 
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Priemerné ceny sortimentov surového dreva v roku 2017 budú do značnej miery 
ovplyvnené prebytkom vlákninového dreva v Českej republike ako dôsledok ešte sčasti 
nespracovanej vetrovej kalamity z rokov 2015 - 2016, preto v roku 2016 bola vytvorená 
nedaňová krátkodobá rezerva vo výške 10 000 Eur na možné straty spôsobené poklesom 
priemerného speňaženia drevnej hmoty. 

Na základe rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava, 
č.500/2061/3452/2016, bola poskytnutá podpora pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka  
a rybné hospodárstvo vo forme jednotnej platby na plochu v sume 621,95 Eur,  
na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie v sume 330,23 Eur. 

Dňa 24.02.2016 Spoločnosť podpísala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská 
Nová Ves, Dohodu č.20/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu 
vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa 
§54 ods.1 písm. a)zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci 
národného projektu " Šanca na zamestnanie pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť. 
Spoločnosť zamestnávala po dobu najmenej 6 mesiacov 15 uchádzačov. Celková výška 
poskytnutého finančného príspevku bola v roku 2016 vo výške 42 485,95 Eur. 

Dňa 25.04.2016 Spoločnosť podpísala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská 
Nová Ves, Dohodu č.15/§50j/PS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť 
zamestnávala po dobu 6 mesiacov 3 uchádzačov. Celková výška poskytnutého príspevku  
v roku 2016 je 5 735,59 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 obdŕžané potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Trenčín. Dňa 26.08.2016 Spoločnosť 
podpísala s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava Zmluvu o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č.083KE020008 na sumu 99 197,23 Eur. Na základe 
žiadosti o platbu zo dňa 21.10.2016 nám bol poskytnutý finančný príspevok v žiadanej výške 
a to 57 429,63 Eur. 

Dňa 13.06.2016 bola uzavretá Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie 
lesohospodárskych plánov číslo 608/NLC/2015 medzi Spoločnosťou a Národným lesníckym 
centrom, Zvolen. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie programu starostlivosti o lesy (PSL) 
v rozsahu stanovenom v § 40,ods.2 Zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov platného na roky 2016 až 2025 . Pomoc bola poskytnutá vo výške 88 677,79 Eur 
(výška pomoci je vyjadrená ako ekvivalent hrubého grantu ). 

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 obdŕžané potvrdenie o registrácii 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
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Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Nitra. Dňa 29.11.2016 bolo Spoločnosti 
doručené rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
č.084KE030010 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie  
vo výzve. Spoločnosť sa v zákonnej lehote dňa 05.12.2016 proti rozhodnutiu odvolala  
a následne bolo 23.01.2017 doručené rozhodnutie PPA o neopodstatnenosti odvolania  
s odôvodnením, že v prípade, ak bude PPA disponovať dostatočnými finančnými 
prostriedkami na zabezpečenie financovania projektu, môže začať z vlastného podnetu 
konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti. 

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 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 obdŕžané potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Nitra . Dňa 29.06.2016 bolo Spoločnosti doručené 
rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dôvodu nesplnenia 
podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve.. Spoločnosť sa proti rozhodnutiu 
odvolala. Dňa 23.01.2017 bolo doručené rozhodnutie o odvolaní s výsledkom, že konanie  
o žiadosti sa zastavuje. V súčasnosti Spoločnosť zvažuje podanie na preskúmanie súdom. 

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje výročná správa 

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 obdŕžané potvrdenie o registrácii 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Nitra. Dňa 
29.11.2016 bolo Spoločnosti doručené rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok č.084KE030010 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených 
na vyčerpanie vo výzve. Spoločnosť sa v zákonnej lehote dňa 05.12.2016 proti rozhodnutiu 
odvolala a následne bolo 23.01.2017 doručené rozhodnutie PPA o neopodstatnenosti 
odvolania s odôvodnením, že v prípade, ak bude PPA disponovať dostatočnými finančnými 
prostriedkami na zabezpečenie financovania projektu, môže začať z vlastného podnetu 
konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti. 

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 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 obdŕžané potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Nitra . Dňa 29.06.2016 bolo Spoločnosti doručené 
rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dôvodu nesplnenia 
podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve.. Spoločnosť sa proti rozhodnutiu 
odvolala. Dňa 23.01.2017 bolo doručené rozhodnutie o odvolaní s výsledkom, že konanie  
o žiadosti sa zastavuje. V súčasnosti Spoločnosť zvažuje podanie na preskúmanie súdom. 
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Predpoklad vývoja hospodárenia v nasledujúcom období 

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti ostáva lesnícka činnosť. V roku 2017 
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 2016 na slovenskom trhu  
so surovým drevom bol stabilný dopyt po surovom dreve, čo sa prejavilo malými výkyvmi  
v cenách surového dreva, ktoré ale mierne klesali. V priebehu roka 2017 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. 

Spoločnosť nepredpokladá hromadné prepúšťanie zamestnancov, ani iné výrazne zmeny 
v zamestnanosti oproti doterajšiemu stavu. V prípade možnosti využitia podporných 
programov na podporu nezamestnanosti, spoločnosť plánuje prijať nových zamestnancov  
na sezónne práce na obdobie 6 mesiacov. 

Lesnícka činnosť osobitne ovplyvňuje životné prostredie. Ako lesnícky hospodársky 
subjekt je spoločnosť povinná dodržiavať zákonné ustanovenia o hospodárení v lesoch a tiež 
plniť očakávania vlastníka lesného majetku s prihliadnutím na špecifiká lesného 
hospodárstva, najmä na dlhú produkčnú dobu a tiež na plnenie mimoprodukčných funkcií 
lesa. 

V. EMKOBEL, a.s. 

EMKOBEL - akciová spoločnosť Spišská Nová Ves je obchodná spoločnosť  
s komunálnou kapitálovou účasťou. Jediným akcionárom a vlastníkom spoločnosti je Mesto 
Spišská Nová Ves. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 
1.8.1996 podľa zákona č. 513/91 Zb. a prevzatím správy tepelného hospodárstva zahájila od 
1.1.1997 hospodársku činnosť. Od svojho vzniku prešla niekoľkými zmenami. Pôvodní 
zahraniční akcionári koncom roku 1998 a domáci akcionári začiatkom roku 1999 predali 
všetky svoje podiely Mestu Spišská Nová Ves. 

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 2016 spoločnosť predala 79 134 
MWh tepla na vykurovanie a ohrev teplej 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 2016 bol vo výške 5 
860 925 Eur. Náklady spoločnosť čerpala vo výške 5 611 364 Eur. 

Ku koncu roku 2016 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 
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spotreby zemného plynu. Zavedený moderný automatizovaný systém riadenia tepelných 
zariadení garantuje i vysoký stupeň ich bezpečnosti a efektívnosti. 

Spoločnosť v roku 2016 predala 79 134 MWh tepla, z toho tepla na ústredné kúrenie 55 
826 MWh a 23 308 MWh tepla na prípravu teplej úžitkovej vody. Celkový pokles predaja 
tepla v roku 2016 oproti roku 2015 predstavuje 2 245 MWh. 

Spoločnosť dokázala vytvoriť použiteľný zisk vo výške 192 676 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. Tým 
sme splnili a prekročili plánované ciele v oblasti zisku, ktoré sme si na tento rok stanovili. 

Tabuľka č. 29 Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov za roky 2014-2016 

P.č.: Základné ukazovatele Jedn. 2014 2015 2016 
1. Predané teplo MWh 74 190 81 379 79 134 
2. Predaná TÚV m3 271 741 268 595 264 662 
3. Náklady EUR 6 333 375 6 218 073 5 611 364 
4. Tržby celkom, z toho: EUR 6 282 528 6 364 085 5 860 925 
5. - z predaja tepla EUR 5 604 193 5 699 018 5 210 151 
6. - z predaja TÚV EUR 597 045 587 555 577 128 
7. Čistý zisk (strata) EUR - 53 731 111 923 192 676 

 
Akciová spoločnosť v mesiaci február 2016 vrátila svojím zmluvným odberateľom sumu 

118 701 Eur bez DPH z fakturovanej variabilnej zložky ceny tepla v roku 2016 z dôvodu 
nižšej ceny plynu. 

V roku 2016 zaplatila Mestu Spišská Nová Ves zmluvne dohodnuté nájomné za prenajaté 
tepelné zariadenia vo výške 457 772 Eur v dvanástich mesačných splátkach. 

Z finančných zdrojov určených na údržbu plynových kotolní bola opravená fasáda  
na šiestych plynových kotolniach na sídlisku Mier a elektrické rozvádzače na troch plynových 
kotolniach na sídlisku Západ. Namontovali sa primiešavacie čerpadlá na kotloch v plynových 
kotolniach Hviezdoslavova Šoltésová. 

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

VI.  BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

Poslaním spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o v regióne je zabezpečenie trvalo 
udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja regiónu stredného Spiša prostredníctvom 
podpory malého a stredného podnikania. Podpora je realizovaná využitím mediálneho 
priestoru v rámci produkcie vlastnej televíznej spoločnosti. Pri mediálnej tvorbe sa zameriava 
na zaujímavé, ekonomicky úspešné a uplatniteľné druhy podnikania, ktoré zároveň vytvárajú 
nové pracovné príležitosti. Zviditeľňuje projekty z regiónu, ktoré boli ocenené v rámci 
Slovenska. Uprednostňujú sa projekty, ktorých hlavnou devízou je udržateľnosť. 

Spoločnosť poskytuje svoje služby predovšetkým v mediálnej oblasti. Hlavnou činnosťou 
spoločnosti je aj lokálne televízne vysielanie a vysielanie videotextu. 
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Činnosť spoločnosti: 

• 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. Spoločnosť poskytovala aj vzdelávacie aktivity  
v rámci štátneho programu podpory podnikania. Novým prvkom je poradenstvo vo využívaní 
mediálneho prostredia, tvorbe web stránok a pod. 

• 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. Taktiež je šírená prevádzkovateľmi vysielačov v Levoči a Smižanoch. 
Takto sa rozšíril dosah diváckej sledovanosti. 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. Cieľom televízie je 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 2016 monitorovala v svojich aktualitách kultúrno-
spoločenský 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 online vysielanie. 

V rámci roka 2016 sme odvysielali 298 premiér Aktualít a 47 premiér Minút týždňa. 
Taktiež odvysielala 14 Magazínov Košického samosprávneho kraja. Denne sa aktualizovala 
webová stránka www.snv.sk, ktorú v tomto roku sledovalo od jej začiatku viac ako 1 milión 
návštevníkov. 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 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 s aktuálnymi témami. 
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 a aj iným partnerov. Vysielanie celého archívu 
televízie Reduta je možné sledovať na web stránke televízie. 
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Najdôležitejším partnerom a objednávateľom programu je Mesto Spišská Nová Ves. 
S Mestom Spišská Nová Ves má spoločnosť 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 dizajnu a vizuálu vysielania. 

Obchodná spoločnosť má uzavretú s Mestom Spišská Nová Ves zmluvu o dielo, 
predmetom ktorej je výroba a dodávka kompletného televízneho videoprogramu  
pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband 
Slovakia s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi. Výnosy vyplývajúce z tejto zmluvy 
predstavujú prevažnú časť celkových príjmov obchodnej spoločnosti, nakoľko v súčasnosti je 
to jej hlavným predmetom činnosti. 

S uvedeným predmetom činnosti (lokálne televízne vysielanie) súvisia takmer všetky 
vzniknuté náklady (prevažne služby súvisiace s výrobou a vysielaním, nájom TV zariadenia, 
nájom nebytových priestorov a služby s tým súvisiace a pod. ). 

Televízia Reduta má za sebou 22 rokov činnosti a vysielania, za tento čas odvysielala 
približne 21 500 reportáží, mnoho publicistických celkov a dokumentov. Televízia Reduta si 
kvalitnou prácou celého tímu redaktorov, kameramanov a technikov vytvorila dominantné 
postavenie medzi regionálnymi televíziami na Slovensku. Je členom LOTOS-u spolku 
lokálnych televíznych staníc Slovenska. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažných prehliadkach 
televíznej spravodajskej tvorby regionálnych televízií združenými v LOTOS-e televízia. 

Priority televízie Reduta pre najbližšie obdobie – rok 2017 

- doplnenie technológií a softvéru pre digitálne spracovanie vo formátoch MP2, ev. MP4, 
- udržanie vysielania na vysielač Levoča, formou dodávky signálu partnerskej spoločnosti, 
- získavanie klientov na regionálnej i celoslovenskej úrovni, 
- zlepšenie komunikácie s divákom a to prostredníctvom sociálnych sietí a internetu, 
- zvýšenie technickej a obsahovej kvality videotextu, 
- doplnenie, spestrenie vysielania o prebraté formáty, 
- profesionalizácia, zvyšovanie odbornej úrovne personálu televízie. 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2016, 

zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) Zákona č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet 
schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 16. 12. 2015 uznesením č. 136/2015 ako vyrovnaný. 
V priebehu roka mestské zastupiteľstvo schválilo tri zmeny rozpočtu. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 15. 06. 2016 č. uznesenia 187/2016 
- druhá zmena schválená dňa 20. 09. 2016 č. uznesenia 228/2016 
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- tretia zmena  schválená dňa 15. 12. 2016 č. uznesenia 254/2016 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, s prebytkom 1 018 300 Eur, kapitálový 
rozpočet ako schodkový, schodok 1 315 084 Eur. Krytie schodku bolo plánované z prebytku 
bežného rozpočtu a z finančných operácii. Plánovaný výsledok hospodárenia bežného 
rozpočtu k 31. 8. 2016 bol prebytok v čiastke 931 834 Eur. Kapitálový rozpočet k uvedenému 
dátumu bol zostavený ako schodkový v čiastke 2 240 084 Eur. Plánovaný výsledok 
finančných operácii bola čiastka 1 308 250 Eur. Po 31. 8. 2016 boli v zmysle zákona  
č. 583/2004 Z. z. § 14, ods. 3 o rozpočtových pravidlách ÚS vykonané rozpočtové opatrenia, 
ktoré nezvýšili schodok rozpočtu. V priebehu roka 2016 sa rozpočet upravil 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  
193 rozpočtových opatrení (presunov medzi rozpočtovými položkami) na strane výdavkov 
a 113 rozpočtových opatrení (navýšenia z prostriedkov ŠR a EÚ) na strane príjmov.  
K 31. 12. 2016 bol bežný rozpočet po poslednej zmene prebytkový, s prebytkom  vo výške 
968 603 Eur. Kapitálový rozpočet bol schodkový, so schodkom vo výške 1 435 828 Eur. 
Saldo finančných operácií 467 225 Eur. 

7.1 Plnenie príjmov za rok 2016 

Plnenie bežných príjmov 

Z rozpočtovaných bežných príjmov upraveného rozpočtu 27 535 655  Eur bol skutočný 
príjem za rok 2016 v sume 27 662 876,09 Eur, čo je plnenie na 100,46 %.  Rozpočtové 
organizácie dosiahli rozpočtové príjmy 1 495 482,60 Eur a mimorozpočtové v sume 
801 788,21 Eur. Z toho v školstve bolo 506 170,77 Eur rozpočtových a 799 076,49 Eur 
mimorozpočtových príjmov. V domove dôchodcov tvorili rozpočtové príjmy čiastku 
989 311,83 Eur, mimorozpočtové 2 711,72 Eur. Rozpočtové organizácie splnili upravený 
rozpočet na 96,76 %. 
Tabuľka č. 30 Plnenie bežných príjmov v roku 2016 v Eur 

Bežné príjmy  
Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočné 
plnenie 2016 

% 
plnenia 
bežných 
príjmov 

Mimorozpočtové 
príjmy 2016 

Rozpočtové organizácie 1 425 250 1 545 562 1 495 482,60 96,76 801 788,21 

Mesto Spišská Nová Ves 24 804 892 25 990 093 26 167 393,49 100,68 0,00 

SPOLU 26 230 142 27 535 655 27 662 876,09 100,46 801 788,21 

 

Daňové príjmy mesta v roku 2016 dosiahli čiastku 14 960 415,36 Eur, čo je plnenie  
na 102 %. Oproti roku 2015 vzrástli o viac ako 1 350 tis. Eur a to hlavne z dôvodu vyššej 
podielovej dane, ktorá bola mestu poukázaná zo ŠR a priaznivejšiemu výberu dane 
z nehnuteľností. V absolútnej čiastke bol upravený rozpočet podielovej dane prekročený 
o 286 tis. Eur, dane z nehnuteľností o 29 tis. Eur.  
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Tabuľka č. 31 Plnenie daňových príjmov v roku 2016 v Eur 

Druh daňových 
príjmov 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočné 
plnenie 2016 

% plnenia 
daňových 
príjmov 

Podiel na 
celkových 
bežných 

príjmoch* 

výnos dane z príjmov 11 433 803 11 661 300 11 947 268,19 102,45 45,66 

dane z nehnuteľností 1 651 488 1 671 488 1 700 213,78 101,72 6,50 

dane za špecifické služby 1 309 070 1 324 170 1 309 623,80 98,90 5,00 

dane ostatné 2 600 3 600 3 309,59 91,93 0,01 

SPOLU 14 396 961 14 660 558 14 960 415,36 102,05 57,17 

*podiel na celkových príjmoch mesta bez rozpočtových organizácií a mimorozpočtových príjmov 
 

V roku 2016 získali samosprávy  70 % výnosu  dane z príjmov FO v objeme  
1 671 618 tis. Eur vrátane zúčtovania za predchádzajúci rok (18 977 tis. Eur). Pre mesto 
predstavovalo zúčtovanie   za rok 2015 čiastku 137 532 Eur. Na jedného obyvateľa mesta 
dosiahol príjem 329,33 Eur, čo je o 37 Eur viac ako v roku 2015.  

Tabuľka č. 32 Výnos podielovej dane za roky 2011 až 2016 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Výnos podielovej dane 
v Eur 

10 258 866 9 818 650 8 921 371 9 500 274 10 666 442 11 947 268 

Počet obyvateľov 37 103 36 959 36 680 36 559 36 415 36 277 

Výnos na obyvateľa  
v Eur 

276,5 265,66 243,22 259,86 292,91 329,33 

 
Po poklese príjmov z podielovej dane do roku 2013 nastalo obdobie zvýšených výnosov, 

ktoré trvalo aj v roku 2016. V absolútnych čiastkach sa príjem v roku 2014 zvýšil oproti roku 
2013 o 579 tis. Eur, v roku 2015 o 1 166 tis. Eur oproti roku 2014 a v roku 2016 oproti roku 
2015 sa zvýšil príjem o  1 281  tis. Eur. Z celkových daňových príjmov mesta tvorí podielová 
daň 80 %. 

Daň z majetku je tvorená daňou z nehnuteľností z pozemkov, stavieb a bytov 
a nebytových priestorov. V roku 2016 sa sadzby dane pre FO a PO nemenili. Predpis dane sa 
zvýšil z dôvodu zdanenia nových pozemkov a stavieb a dodatočného zdanenia nehnuteľností 
za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Z rozpočtovaných 1 671 488 Eur bol skutočný príjem 
k 31.12.2016 1 700 213,78 Eur, čo predstavuje plnenie na 101,7 % upraveného rozpočtu. 
Výber dane z nehnuteľností z bytov  je stabilný s miernym poklesom, výber dane z pozemkov 
a stavieb naopak stúpol, pri nezmenených sadzbách dane. Celkové zvýšenie oproti 
predchádzajúcemu roku predstavuje 30 tis. Eur. Na obyvateľa mesta pripadá v priemere ročná 
daň z nehnuteľností v sume 46,87 Eur. Z celkových daňových príjmov mesta tvorí daň   
z nehnuteľností 11 %. 

Tabuľka č. 33 Plnenie príjmov z daní z majetku podľa  jednotlivých  druhov za  roky 2011 až 2016 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

z pozemkov 118 362,52 117 526,74 120 781,85 122 043,71112 627,08 128 020,82

zo stavieb 1 122 341,87 1 353 253,69 1 389 468,44 1 352 663,051 423 893,86 1 439 937,51

z bytov a nebytových priestorov 130 879,21 130 825,46 130 759,33 132 974,28133 375,59 132 255,45

S p o l u : 1 371 583,60 1 601 605,89 1 641 009,62 1 607 681,04 1 669 896,53 1 700 213,78

Druh dane z nehnuteľnosti
Skutočné plnenie v €
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Dane za špecifické služby sa podieľajú na celkových bežných príjmoch mesta (bez RO  
a mimorozpočtových príjmov) 5 %. Z daňových príjmov je 9 % dane za špecifické služby. 
Skutočný príjem z daní za špecifické služby ( miestne dane) vo výške 1 312 933,39 Eur 
naplnil upravený rozpočet na 98,9 %. Oproti roku 2015 bol príjem vyšší o viac ako 38 tis. Eur 
a to z dôvodu vyššieho príjmu za uloženie odpadu na skládku.  V roku 2016 bol zavedený 
nový poplatok za drobný stavebný odpad, ktorý odovzdali na skládku fyzické osoby. Tento 
príjem činil 5 384,25 Eur.  Spišský trh, vianočný trh priniesol do rozpočtu mesta 142 818 Eur, 
z parkovania taxi služby mesto zinkasovalo 15 235 Eur, v tom je zahrnuté aj trvalé parkovanie 
mimo strážených parkovísk. Príjem za stavebné, predajné zariadenia a ostatné užívanie 
verejného priestranstva bol 12 589 Eur. Poplatky za zber, odvoz, likvidáciu komunálneho 
odpadu naplnili rozpočet na 96,8 % upraveného rozpočtu, v absolútnej čiastke bol príjem  
775 686 Eur, z toho fyzické osoby zaplatili 479 989 Eur, právnické osoby 295 697 Eur. Oproti 
roku 2015 klesol tento príjem o 8 656 Eur. Obyvateľ mesta zaplatil v roku 2016  miestne dane 
vo výške zhruba 36 Eur. 

Tabuľka č. 34 Plnenie príjmov z dane za špecifické  služby v rokoch 2011 až 2016 v Eur 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

za psa 44 883,41 44 731,77 46 819,72 44 729,02 44 393,92 40 420,30
za predajné automaty 942,81 1 079,37 1 361,65 974,99 1 886,72 1 407,70
za ubytovanie 16 207,60 15 970,00 14 733,20 14 957,20 17 319,20 21 145,60
za užívanie VP 167 700,31 186 148,95 177 897,29 164 714,25 180 372,22 178 429,70
za komunálny odpad 763 818,35 798 902,70 796 774,95 805 446,08 784 342,11 775 685,75
za uloženie odpadu 241 777,45 238 817,37 238 071,92 260 711,04 243 118,26 287 150,50
za drobný stavebný odpad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384,25
z dobývací priestor 0,00 0,00 3 264,58 2 655,51 2 655,51 2 124,41
za zrušené dane 230,84 670,74 121,48 404,52 149,30 1 185,18
S p o l u : 1 235 560,77 1 286 320,90 1 279 044,79 1 294 592,61 1 274 237,24 1 312 933,39

Druh špecifickej dane
Skutočné plnenie v €

 

Ostatné dane tvoria nevýznamnú časť bežných príjmov mesta. Jedná sa o príjem  
zo zrušených daní  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. V roku 2016 bol príjem vo výške 
1 185,18 Eur z úhrad za predaj alkoholu a tabakových výrobkov. 

Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami 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  
2 723 987 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 716 414,21 Eur, čo je plnenie na 
99,72 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2015 bol príjem nižší o 132 tis. Eur a to hlavne 
u príjmov z prenájmov. Z prenajatého komplexu tepelného hospodárstva mesto získalo 
457 772 Eur, čo je o 118 tis. Eur menej ako v roku 2015. Z lesných pozemkov 169 000 Eur, 
o 83 tis. Eur menej ako v roku 2015. Nájom z priemyselného parku, Multicentra, 
podnikateľského inkubátora bol nižší o 4 tis. Eur.  

Mesto v roku 2016 získalo  podiel na nerozdelenom zisku zo  spoločnosti Brantner 
Nova,  s. r. o.  vo výške 32 480 Eur. Príjem z tejto spoločnosti, v ktorej má mesto 8 % podiel, 
bol v sledovanom období pravidelný s miernym navýšením v roku 2016. Odvod zo zisku 
z mestských dcérskych spoločnosti mesto v roku 2016 neplánovalo. 
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Rozpočtovaný príjem prenájmov  vo výške 1 423 276 Eur bol plnený na 101,11 %, 
v absolútnej čiastke 1 439 092,59 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 2016 bol vo výške  
169 000 Eur. Emkobel a. s. zaplatila nájomné za tepelno- energetický komplex vo výške 
odpisov a dohodnutého nájmu, celkom 457 772 Eur. V Multicentre bolo celkom sedem 
nájomcov, objekt bol plne využívaný počas celého roka, príjem za rok činil 4 245,58 Eur. 
Podnikateľský inkubátor, príjem z nájmu vo výške 24 564,43 Eur, objekt je obsadený 
siedmimi nájomcami. V priemyselnom parku bolo spolu 23 nájomcov. Celkom zabezpečuje 
mesto služby pre 36 užívateľov v rámci priem. parku, pre 7 užívateľov v Multicentre  
a pre 7 užívateľov v podnikateľskom inkubátore.     

Z rozpočtovaných správnych poplatkov 94 700 Eur bol skutočný príjem vyšší  
o 43 tis. Eur, na úrovni 137 705 Eur, čo je plnenie na 145,4 % upraveného rozpočtu. 
Plánovaný rozpočet bol prekročený o správne poplatky   za výherné hracie prístroje, s ktorými 
už mesto nerátalo. Žiadosti o vydanie licencií boli mestu doručené až v závere roka. 

Výber SP 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 1 685 Eur, 
• za súpisné čísla, archív, samostatne hosp. roľník, príjem vo výške 140,50 Eur,  
• za daňové konanie, príjem vo výške 98,50 Eur, 
• za rybárske lístky, príjem vo výške 2 133 Eur, 
• za povolenie výrubu stromov, znečistenie ovzdušia, príjem vo výške 1 400 Eur, 
• za zvláštne užívanie miestnych komunikácií, príjem vo výške 3 360 Eur, 
• za povolenia na umiestnenie reklamného zariadenia, príjem vo výške 60 Eur, 
• za stavebné a kolaudačné rozhodnutia, príjem vo výške 51 628 Eur, 
• za overenie listín, príjem vo výške 38 130 Eur, 
• za matričnú činnosť, príjem vo výške 13 470 Eur, 
• za výherné hracie prístroje, príjem vo výške 24 000 Eur, 
• za videohry, príjem vo výške 1 600 Eur. 

Príjem v roku 2016 oproti roku 2015 stúpol o necelých 7 tis. Eur,  výraznejšie sa zvýšili 
príjmy zo SP za rozhodnutia stavebného úradu, z matričnej činnosti a overenia listín. 

Počet žiadostí o vydanie licencií na výherné hracie prístroje každoročne klesá, kým 
v roku 2012 mesto vydalo 11 licencií na 72 prístrojov, v roku 2013 klesol počet 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. 
Rok 2016 – počet licencií 4, počet prístrojov 16,  poplatok 1 500 Eur za 1 ks.  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. 

Príjmy z pokút za priestupky boli v roku 2016 dosiahnuté vo výške 26 658,20 Eur, z toho 
pokuty v blokovom konaní dané mestskou políciou  vo výške 23 730 Eur. Ďalšie pokuty                 
za priestupky boli vydané stavebným úradom a to vo výške 66 Eur, za porušenie predpisov            
pri znečistení ovzdušia 106,24 Eur. Z ministerstva vnútra nám boli poukázané príjmy  
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za priestupky na území mesta vo výške 944,25 Eur. Z náhrad trov zo súdnych konaní bolo 
mestu uhradených 1 561,71 Eur. 

Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb 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.  

Príjem z parkovného platený cez SMS dosiahol v roku 2016 čiastku 21 591,70 Eur, z predaja 
parkovacích známok bol príjem vo výške 103 685 Eur, z automatov 60 411,50 Eur, parkovné 
z parkovísk na Námestí SNP 20 423,60 Eur, pri Slovenskej pošte 11 841,50 Eur. Celková 
čiastka zinkasovaná na parkovnom k 31.12.2016 činila 217 953,30 Eur (v roku 2015 to bolo 
194 145,40 Eur). Celkom poplatky a platby činili 808 257,40 Eur, upravený rozpočet bol 
splnený na 96,73 %. 

Za znečistenie ovzdušia mesto prijalo k 31.12.2016 platby vo výške 10 187,70 Eur. 

Výšku úrokov ovplyvňuje jednak úroková miera na vkladových účtoch a krátkodobých 
termínovaných vkladoch, ale aj objem voľných finančných prostriedkov. V roku 2016 mesto 
získalo výnosy z vkladov v bankách vo výške 9 867,80 Eur. Mesto nemá uložené finančné 
prostriedky na termínovaných vkladoch. 

Medzi iné nedaňové príjmy patrí príjem z dobropisov za predchádzajúci rok, vratiek, 
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 172 354,91 Eur, z dobropisov 33 822,92 Eur, 
vratiek a náhrad škôd 45 511,37 Eur, z poistného plnenia 485,32 Eur. Celkom dosiahli iné 
nedaňové príjmy čiastku 252 174,52 Eur. Upravený rozpočet roku 2016 vo výške 298 071 Eur 
bol splnený na 84,6 %.  

Tabuľka č. 35 Prehľad dosiahnutých nedaňových príjmov v rokoch 2011 až 2016 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. dividendy a odvod zo zisku 23 680,00 24 560,00 125 040,00 24 160,00 25 040,00 32 480,00

2. príjmy z vlastníctva - prenájom 1 980 659,51 1 926 389,72 1 904 954,71 1 908 311,33 1 553 640,22 1 439 092,59

3. administrat. poplatky - správne poplatky 168 558,80 140 627,40 161 877,53 132 690,50 130 866,00 137 705,00

4. pokuty, penále a iné sankcie 30 504,13 38 136,39 36 281,51 24 421,52 27 544,47 26 658,20

5. poplatky a platby za predaj služieb 495 480,27 750 078,77 788 949,53 811 452,78 841 883,26 808 257,40

6. znečistenie ovzdušia 9 271,90 10 583,00 9 756,70 10 279,30 10 000,30 10 187,70

7. úroky z vkladov a term. vkladov 10 424,76 4 875,39 3 711,17 6 411,40 10 634,75 9 867,80

8. iné nedaňové príjmy 198 598,63 165 845,20 232 342,94 208 677,43 248 390,16 252 174,52

S p o l u : 2 917 178,00 3 061 095,87 3 262 914,09 3 126 404,26 2 847 999,16 2 716 423,21

Skutočné plnenie 
Druh nedaňového príjmu

 
Granty a transfery rozpočtované v sume 8 605 548 Eur dosiahli skutočný príjem 

k 31.12.2016 vo výške 8 490 563,92 Eur, čo je plnenie na 98,66 % upraveného rozpočtu.  
Na bežných príjmoch mesta (bez rozpočtových organizácií) sa tieto príjmy podieľajú 30,69 % 
-mi a sú významným zdrojom financovania predovšetkým škôl a sociálnych služieb. Príjmy 
predstavujú transfery zo štátneho 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.  
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Bežné granty a transfery,                                      
bez rozpočtových organizácií

Schválený 
rozpočet 2016

Upravený 
rozpočet 2016 

Skutočné plnenie 
2016

%  plnenia 
grantov a 
transferov

Podiel na 
celkových 
bežných 

príjmoch v %

Tuzemské granty a transfery 7 771 124 8 605 548 8 483 406,33 98,58 32,42

Zahrani čné granty a transfery 0 0 7 157,59 0,00 0,03

S p o l u : 7 771 124 8 605 548 8 490 563,92 98,66 30,69

 
Príjmy z grantov a transferov v školách a školských zariadeniach predstavovali čiastku 

106 437,83 Eur. V domove dôchodcov sa čiastka 8 000 Eur získaná od agentúr, podnikateľov 
a fyzických osôb použila  na kultúrne podujatia usporiadané pre klientov, na posedenia, výlety 
s klientmi, na nákup zdravotníckych pomôcok, interiérového vybavenia, zriadenie pietneho 
miesta, a obnovu kaplnky. 

Príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške  
1 425 250 Eur boli v roku 2016 upravené na 1 545 562 Eur. Skutočné plnenie v sume 
1 495 482,50 Eur naplnilo rozpočet na 96,8 %. Školy a školské zariadenia naplnili upravený 
rozpočet na 88,9 %. 

V tabuľke je uvedený prehľad skutočných  príjmov rozpočtových organizácií v rokoch 
2011 až 2016  podľa organizácií. 

Tabuľka č. 36 prehľad skutočných  príjmov rozpočtových organizácií v rokoch 2011 až 2016  podľa 
organizácií 

Názov rozpočtovej 

organizácie

Skutočnosť 

2011 v €

Skutočnosť 

2012 v €

Skutočnosť 

2013 v €

Skutočnosť 

2014 v €

Skutočnosť 

2015 v €

Skutočnosť 

2016 v €

Mimorozpočt. 

2016 v €

ZŠ Nad Medzou 1 28 180,16 35 893,38 50 476,24 26 188,85 46 776,93 32 596,08 88 625,87

ZŠ Lipová ul. 13 30 632,76 17 478,85 24 212,63 18 183,86 21 171,28 21 965,35 47 376,22

ZŠ Levočská ul. 11 22 934,94 24 887,92 24 182,20 23 942,55 25 435,17 30 206,97 79 905,90

ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2 33 016,96 48 793,34 44 365,72 35 859,60 40 519,14 37 673,02 92 127,24

ZŠ Ul.Ing.Kožucha 11 40 853,73 39 057,37 26 934,38 41 000,59 33 716,58 41 003,81 81 506,06

ZŠ Komenského ul. 2 22 199,65 23 767,74 22 055,18 20 751,15 25 782,08 25 896,03 66 367,70

ZŠ Hutnícka ul. 16 48 003,75 36 095,38 45 609,27 30 174,80 42 834,72 36 864,59 73 672,79

ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1 59 110,36 57 196,51 63 516,05 61 204,20 60 980,35 62 568,82 0,00

Centrum voľného času 44 915,96 29 936,06 23 989,94 25 184,27 28 093,50 21 888,38 6 735,71

Správa školských zariadení 120 307,49 155 307,49 200 644,52 197 453,66 183 484,77 195 507,72 262 759,00

RO v školstve spolu: 450 155,76 468 414,04 525 986,13 479 943,53 508 794,52 506 170,77 799 076,49

Domov dôchodcov 656 141,13 729 702,43 890 155,14 912 856,91 914 943,25 989 311,83 2 711,72

RO v sociálnej oblasti spolu: 656 141,13 729 702,43 890 155,14 912 856,91 914 943,25 989 311,83 2 711,72

C e l k o m : 1 106 296,89 1 198 116,47 1 416 141,27 1 392 800,44 1 423 737,77 1 495 482,60 801 788,21  

Domov dôchodcov dosiahol rozpočtované príjmy v objeme 989 312 Eur, čím naplnil 
rozpočet na 101,3 %. Vlastné príjmy domova dôchodcov plynú predovšetkým z platieb 
klientov za služby v tomto zariadení, za opatrovateľskú službu, za stravné, z dobropisov, 
preplatkov, ale aj z darov.   Za služby zaplatili klienti celkom 802 790 Eur, za stravu  
152 990 Eur, vratky a dobropisy činili celkom 25 110 Eur. Do rozpočtu bolo zapojených 
8 000 Eur grantových fin. prostriedkov.  

V rozpočtových organizáciách sa v roku 2016 sledovali príjmy aj podľa typu zdroja, ako 
rozpočtové a mimorozpočtové. Zmena v sledovaní a účtovaní nastala u darov, grantov 
a stravného. Mimorozpočtové fin. prostriedky z darov v domove dôchodcov dosiahli  
2 711 Eur, ktoré neboli do konca roka použité. V školách a školských zariadeniach čiastku 
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799 076,49 Eur tvorili príjmy z grantov, príspevkov z iných obcí a stravného v školských 
jedálňach. Celkom dosiahli mimorozpočtové príjmy 801 788,21 Eur. 

Plnenie kapitálových príjmov 

Schválený rozpočet kapitálových príjmov 220 000 Eur bol v priebehu roka upravený 
o 546 614 Eur na sumu 766 614 Eur. Skutočné príjmy dosiahli čiastku 875 043,16 Eur  
(bez príjmov RO), čím sa naplnil rozpočet na 114,14 %. Viac ako 100 % - né plnenie 
zaznamenali príjmy z predaja bytov, budov a pozemkov. Medzi ostatný príjem sa započítal 
predaj HDPE rúr vo výške 4 055 Eur. Nižšie čerpanie u kapitálových transferov zapríčinilo 
neuhradenie plánovanej platby zo ŠR za odkúpenie bytov  pre reštituentov do konca roka. 

Predaj bytov:   
2  byty       Filinského ul. 18 918,28 Eur (v tom vyplatenie vecného bremena) 
1  byt  Koceľova ul. 5 212,10 Eur  
1  byt  Slovenská ul. 39 500,00 Eur  
2  byty  Nám. SNP 40 739,96 Eur  
Splátky za predaje min. obd.       225,04 Eur (v tom 140,30 € Gorazdova ul. garsónka) 
SPOLU: 104 595,38 Eur  
 
Predaj budov:   
Priemyselný park 8 255,00 Eur  
Šafárikovo námestie 131 675,00 Eur  
SPOLU: 139 930,00 Eur  
  
Predaj pozemkov:   
Sídl. Západ 367 000,00 Eur MPV2 a predaj Hnilčík1 749,00 Eur 
Priemyselný park 141 945,00 Eur       MPV a predaj Hnilec   1 500,00 Eur 
Šafárikovo nám. 15 625,00 Eur  MPV a predaj SNV 26 988,58 Eur 
MPV a predaj Novoveská Huta 58 630,00 Eur  
SPOLU:     613 437,58 Eur  

Predaj bytov sa realizoval na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže, jednalo 
sa o byty na Slovenskej ul., Nám. SNP a Filinského ul.. V zmysle Zákona č. 182/1993 Z. z. 
v znení neskorších zmien a doplnkov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa predali 
byty na základe žiadostí nájomcov o odkúpenie bytov na Koceľovej ul., Filinského ul., Nám. 
SNP a Gorazdovej ul. Príjem bol zvýšený aj o uhradenú zľavu vo výške 2 193 Eur. 

Výšku príjmu ovplyvnil predaj pozemkov na výstavbu obchodnej prevádzky na sídlislku 
Západ a predaj pozemkov v priemyselnom parku. Predaj pozemkov v Spišskej Novej Vsi, 
Novoveskej Hute, v katastri obce Hnilčík a Hnilec súvisel s usporiadaním pozemkov  
pod domami (MPV), prípadne kúpou priľahlých pozemkov. 

                                                 
MPV- majetkoprávne usporiadanie 
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Tabuľka č. 37 Kapitálové príjmy mesta v roku 2016 v Eur. 

Kapitálové príjmy v roku 2016
Schválený 

rozpočet 2016

Upravený 

rozpočet 2016

Skutočné 

plnenie 2016

% plnenia 

kapitálových 

príjmov

Podiel na 

celkových 

kapitálových 

príjmoch v %

Tuzemské granty a transfery 105 000 115 000 13 025,20 11,33 1,49

Predaj  bytov, budov 25 000 174 875 244 525,38 139,83 27,91

Predaj pozemkov 90 000 472 639 613 437,58 129,79 70,02

Predaj ostatný 0 4 100 4 055,00 98,90 0,46

Predaj CVČ 0 0 1 016,00 0,00 0,12

S p o l u : 220 000 766 614 876 059,16 114,28 100,00

 
Príjem z kapitálových grantov a transferov dosiahol sumu 13 025,20 Eur, z toho  

10 000 Eur tvoril kapitálový transfer na rekonštrukciu telocvične v ZŠ Z. Nejedlého. Do tohto 
príjmu patrí aj výnos z dobrovoľnej zbierky. Na zhotovenie pamätníka elektrifikácie mesta 
schválilo MsZ uznesením č. 97/2015 vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.  Za rok 2016 prispeli 
darcovia sumou 3 025,20 Eur. Od 1. 10. 2015 sa na tento účel vyzbieralo celkom  
4 050,32 Eur. Zbierka pokračuje aj v roku 2017. 

V roku 2016 bol plánovaný kapitálový transfer na nákup troch bytov pre reštituentov  
vo výške 105 tis. Eur.  Do 31. 12. 2016 neboli finančné prostriedky na účet pripísané, čo 
ovplyvnilo % plnenia týchto kapitálových príjmov. V tabuľke je uvedený prehľad 
kapitálových transferov od roku 2011. 

Tabuľka č. 38 prehľad kapitálových transferov v rokoch 2011 - 2016 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

tuzemské kapitálové 5 121 248,15 6 217 361,91 269 764,17 58 420,00 141 644,55 13 025,20

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

S p o l u : 6 340 715,64 6 611 027,48 271 973,34 58 420,00 231 882,35 13 025,20

Druh grantu a transferu
Skutočné plnenie 

 
Plnenie príjmových  finančných operácií 

Príjmové finančné operácie  tvoria prevody z účtu rezervného fondu, prevody účelových 
finančných prostriedkov zo ŠR príp. EÚ, ktoré sa nevyčerpali v predchádzajúcom roku a bolo 
možné ich použiť v roku 2016 a  predaj majetkových účastí. Zmenou metodiky účtovania 
v RO sa do finančných operácii započítalo aj zapojenie počiatočných stavov bankových 
účtov. Jednalo sa o potravinový účet v ŠJ a darovací účet.  V roku 2016 sa realizovali príjmy 
z finančných operácií v celkovom objeme 1 429 916,37 Eur , z toho mesto 1 403 187,67 Eur , 
RO 26 728,70 Eur . Prijaté zábezpeky činili 74 932 Eur . 

• prevod z účtu rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov schválených MsZ 
vo výške skutočného čerpania týchto výdavkov v sume   1 236 665,04 Eur 

• prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2015 (dar)  0 005 125,00 Eur 
• prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2015 (ŠR)  0 078 102,60 Eur 
• prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2015 (projekt ESF) 0 007 481,84 Eur 
• prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2015 (projekt ŠR) 0 000 881,19 Eur 
• zábezpeky uhradené mestu      0 074 932,00 Eur 
• finančné operácie rozpočtových organizácií    0 026 728,70 Eur 
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Tabuľka č. 39 Prehľad finančných operácií rozpočtových organizácií mesta v roku 2016 
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FO min.roky 7 796,78 265,90 309,13 6 939,20 471,66 4 111,54 4 417,31 0,00 0,00 2 417,18 26 728,70  
 
Účelové prostriedky poskytnuté zo ŠR po 1. októbri 2015 bolo možné použiť do konca 

marca 2016 alebo vrátiť do ŠR. Do štátneho rozpočtu sa vrátil nevyčerpaný transfer na 
sociálne služby poskytované v domove dôchodcov vo výške 2 167,12 Eur a v nocľahárni 
Dom humanity na Tehelnej ulici vo výške 1 819,85 Eur. Z nevyčerpaného dopravného v roku 
2015 sa 58,03 Eur vrátilo v marci 2016 do ŠR. Prevody z účtu rezervného fondu boli 
realizované na základe skutočných výdavkov v objeme 1 236 665,04 Eur. Plánovaný prevod 
z rezervného fondu bol schválený MsZ na jednotlivé investičné akcie, príp. nákupy, transfery 
pre príspevkové organizácie v sume 1 302 434 Eur. Čiastka 65 768,96 Eur nebola dočerpaná 
a tvorila časť zostatku rezervného fondu. 

Plnenie príjmov celkom - rekapitulácia 

Tabuľka č. 40 Skutočné plnenie bez mimorozpočtových príjmov 

Druh príjmov

2011 2012 2103 2014 2015 2016

bežné príjmy 24 540 705,33 24 446 601,98 24 101 944,00 24 896 565,46 26 417 933,07 27 662 876,09

kapitálové príjmy 8 341 271,27 6 729 731,51 971 155,38 2 578 792,72 482 249,88 876 059,16

finančné operácie 3 872 168,31 607 810,78 1 149 122,83 2 033 415,26 1 987 406,95 1 429 916,37

S p o l u : 36 754 144,91 31 784 144,27 26 222 222,21 29 508 773,44 28 887 589,90 29 968 851,62

Skutočné plnenie bez mimorozpočtových príjmov

 
Príjmy mesta spolu s rozpočtovými organizáciami dosiahli v roku 2016 objem 29 969 tis. 

Eur, bez mimorozpočtových príjmov, čo je od roku 2013 najvyšší príjem. Roky 2011 a 2012 
boli značne ovplyvnené vyššími kapitálovými  príjmami, hlavne z transferov na projekty, ale 
aj z predaja pozemkov. Finančné operácie v roku 2011 boli vyššie z dôvodu dočerpania úveru 
a zapojenia nevyčerpaných dotácií do rozpočtu. V roku 2012 boli tvorené prevodom 
z rezervného fondu a predajom akcií býv. Dexia banky. Bežné príjmy od roku 2014 rástli, 
hlavne z dôvodu vyšších výnosov z podielovej dane, čiastočne z miestnych daní. V roku 2016 
boli bežné príjmy vyššie oproti predchádzajúcemu roku o 1 245 tis. Eur, z toho podielové 
dane stúpli o 1 281 tis. Eur, dane z nehnuteľností o 30 tis. Eur, dane za špecifické služby o 39 
tis. Eur. Vyššie príjmy dosiahol aj domov dôchodcov a to o 74 tis. Eur oproti roku 2015. 
Pokles nastal u  nedaňových príjmov a príjmov z transferov. 
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7.2 Čerpanie výdavkov za rok 2016

Čerpanie bežných výdavkov
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Tabuľka č. 41 Čerpanie bežných výdavkov v Eur

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 2016 

Rozpočtové organizácie 13 942 471

Mesto Spišská Nová Ves 11 269 371

S p o l u : 25 211 842

 
Bežné výdavky mesta bez rozpo
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výdavkov za rok 2016 

erpanie bežných výdavkov 

zmene sledovania a vykazovania výdavkov. Výdavky sa sledujú aj 
a typu zdroja ako rozpočtové a mimorozpočtové. Bežné výdavky, ako ekonomická 

pre rok 2016 schválené  v sume 25 211 842 Eur za mesto 
priebehu roka sa rozpočet zvýšil na sumu 26

erpanie výdavkov k 31. 12. 2016 dosiahlo 97,27 % upraveného rozpo
tových organizáciách  tvorili mimorozpočtové zdroje 768 875,11 Eur.

erpanie bežných výdavkov v Eur 

Schválený 

rozpočet 2016 

Upravený 

rozpočet 2016

Skutočné 

plnenie 2016

% čerpania 

bežných 

výdavkov

13 942 471 14 803 245 14 671 720,06 99,11

11 269 371 11 763 807 11 171 103,83 94,96

25 211 842 26 567 052 25 842 823,89 97,27

Bežné výdavky mesta bez rozpočtových organizácií čerpané v objeme 11
sa oproti roku 2015 zvýšili o 320 tis. Eur. V rozpočtových organizáciách zvýšenie 

iastku 501 tis. Eur. 

Mzdové výdavky za mesto aj s RO sa oproti roku 2015 zvýšili o viac ako 369 tis. Eur, 
RO zvýšenie predstavovalo 290 tis. Eur. V samotnom meste bolo zvýšenie mz

to z dôvodu zvýšenia základnej stupnice platových taríf 
zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme od 1. 1. 2016 o 4 %. Nárast mzdových 

tým súvisiacich odvodov v školách a školských zariadeniach spôsobilo zvýšen
platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov  od januára  o 6 %. 

Na obstaranie tovarov a služieb mesto vynaložilo celkom 5 095 tis. Eur, 
roku 2015. Kategória tovarov a služieb zahŕňa výdavky na všetky 

2012 2013 2014 2015
2016
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druhy energií, nákupy materiálov a PHL, cestovné náhrady zamestnancov, dopravné, údržbu 
budov, strojov, zariadení, nájomné, služby realizované dodávateľským spôsobom. Výdavky 
na energie za mesto poklesli o viac ako 293 tis. Eur, nižšie boli aj výdavky súvisiace 
s dopravou a údržbou majetku o 97 tis. Eur. 

Naopak stúpli výdavky na nákup tovarov a služieb najmä z dôvodu zabezpečenia 
verejného osvetlenia v meste formou koncesie, zvýšili sa výdavky za odvoz a likvidáciu 
odpadov, poštové a telekomunikačné služby (celkom o 603 tis. Eur).  

Transferové platby (bez RO) sa znížili o viac ako 12 tis. Eur. Aj v roku 2016 mesto 
vystupovalo ako osobitný príjemca. Cez inštitút osobitného príjemcu sa vyplatila čiastka  
204 446 Eur, ako rodičovský príspevok sa vyplatila čiastka 15 225 Eur, ako prídavky na dieťa 
čiastka 48 720 Eur, pôrodné 842 Eur, celkom 269 233 Eur. Na vykrytie straty pri poskytovaní 
služieb vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave bola použitá čiastka 719 130 Eur,  
v zmysle dodatku č. 9/2016. Príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
boli k 31. 12. 2016 poskytnuté príspevky na prevádzku vo výške: 

• Správa telovýchovných zariadení          1 060 637,00 Eur 
• Zoologická záhrada           127 700,00 Eur  
• Mestské kultúrne centrum         256 940,00 Eur  

V STEZ sa výška príspevku pre rok 2016 menila smerom nahor o 230 181 Eur z dôvodu 
zmeny systému financovania športových klubov, ktoré za prenájom športovísk platili  
na základe zmlúv hodných osobitného zreteľa symbolickú sumu. Schválený príspevok  
1 046 637 Eur sa v priebehu roka zvýšil o 10 000 Eur na údržbu vyvíjača pary a montáž 
kamier. Na opravu ventilov ľadovej plochy sa poskytol príspevok 4 000 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 2016 schválil príspevok v rovnakej výške ako v roku 2015 a to 
256 940 Eur, v priebehu roka sa už nemenil. 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. Prehľad poskytnutých transferov školským zariadeniam, ktorých 
zriaďovateľom je iná právnická osoba: 

• Rok 2014  165 194 Eur 
• Rok 2015  215 267 Eur 
• Rok 2016  312 299 Eur 

Zvýšenie v roku 2016 o 97 tis. Eur súviselo so zvýšením počtu žiakov v CVČ, ŠJ, ŠK 
a s otvorením cirkevnej MŠ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda, ktorej sa poskytlo 67 599 Eur. 
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Tabuľka č. 42 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016 v Eur 

610 mzdy, platy, 

OOV
620 poistné 630 tovary služby 640 transfery

650 splácanie 

úrokov z úverov
Spolu

Mesto 2 091 563,72 787 190,44 5 095 425,31 3 136 099,24 60 825,12 11 171 103,83

Rozpočtové organizácie 8 464 380,10 3 103 953,69 2 943 714,08 159 672,19 0,00 14 671 720,06

Spolu 10 555 943,82 3 891 144,13 8 039 139,39 3 295 771,43 60 825,12 25 842 823,89

Výdavky podľa kategórii

Čerpané bežné výdavky v roku 2016

 
Rozpočtové organizácie čerpali výdavky v súlade so schváleným a upraveným rozpočtom 

v celkovej čiastke 14 671 720,06 Eur, čo je plnenie na 99,11 % upraveného rozpočtu.  

Oproti roku 2015 sa bežné výdavky v RO zvýšili o 501 tis. Eur, z toho v školstve  
o 401 tis. Eur, v domove dôchodcov o 100 tis. Eur. Prehľad výdavkov podľa kategórii za rok 
2015 a 2016 je v tabuľke. 

Tabuľka č. 43 Prehľad výdavkov podľa kategórii za rok 2015 a 2016 

610 mzdy, platy, 

OOV
620 poistné

630 tovary a 

služby
640 transfery

ZŠ Nad Medzou 1 910 114,30 336 403,71 299 260,03 40 052,31 1 585 830,35

ZŠ Lipová  13 454 561,88 159 239,41 162 143,03 3 260,90 779 205,22

ZŠ Levočská  14 618 355,06 224 066,91 176 176,26 14 324,29 1 032 922,52

ZŠ Nejedlého 2 776 258,21 281 296,00 274 809,89 10 324,25 1 342 688,35

ZŠ Ing. Kožucha 11 825 534,00 307 343,22 186 767,95 15 557,40 1 335 202,57

ZŠ Komenského 570 203,39 208 664,06 167 263,70 3 494,43 949 625,58

ZŠ Hutnícka 16 691 054,56 257 772,43 180 060,75 17 936,18 1 146 823,92

Zá kladná umelecká škola 473 751,20 174 768,80 144 444,92 2 749,85 795 714,77

Centrum voľného ča su 149 453,18 68 308,40 170 356,54 0,00 388 118,12

Správa  školských za ria dení 1 994 742,01 712 930,75 466 262,40 19 672,58 3 193 607,74

Spolu bežné výdavky školy: 7 464 027,79 2 730 793,69 2 227 545,47 127 372,19 12 549 739,14

Domov dôchodcov 1 000 352,31 373 160,00 716 168,61 32 300,00 2 121 980,92

Spolu bežné výdavky RO: 8 464 380,10 3 103 953,69 2 943 714,08 159 672,19 14 671 720,06

Čerpané bežné výdavky v roku 2016

SpoluRozpočtová organizácia

 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa mzdy a odvody v školstve zvýšili spolu 

o necelých 367 tis. Eur. Na celkových bežných výdavkoch sa osobné výdavky podieľajú  
81,2 %. Na nákup tovarov a služieb bolo vynaložených o 31 tis. Eur viac a transferové platby, 
čo sú nemocenské dávky, odchodné, odstupné, sa zvýšili oproti roku 2015 minimálne, o 3 tis. 
Eur. Výdavky na nákup tovarov a služieb v roku 2016 tvorili 17,7 % celkových bežných 
výdavkov v školstve. Transfery sa na celkových bežných výdavkoch podieľajú len 1%. 

V domove dôchodcov dosiahli bežné výdavky čiastku 2 021 tis. Eur, čo je o 100 tis. viac 
ako v roku 2015. Najvýraznejšie rástli výdavky na mzdy a odvody, celkom o 47 tis. Eur, čo 
bolo čiastočne zapríčinené realizáciou projektov v spolupráci s ÚPSVaR a zvýšením tarifných 
platov vo verejnej správe. Z prostriedkov ŠR bolo z projektov hradených 80 % nákladov  
a 20 % tvorilo spolufinancovanie domova dôchodcov. Viac ako 64,7 % celkových výdavkov 
tvorili práve osobné výdavky. Výdavky na nákup tovarov a služieb sa zvýšili o 35 tis. Eur 
vplyvom vyššieho počtu klientov odoberajúcich stravu. Nákup potravín predstavoval  
221 tis. Eur, za energie sa uhradilo 156 tis. Eur. Z údržby sa hradila oprava strechy, 
maľovanie priestorov, oprava kaplnky a požiarnej signalizácie. Taktiež sa opravil výťah 
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a klimatizácia na stravovacej prevádzke. Do zariadenia sa zakúpili polohovateľné postele 
a chladnička na úsek stravovacej prevádzky. Prevádzkové výdavky tvorili 33,7 % celkových 
výdavkov tohto zariadenia. Transferové platby stúpli o 18 tis. Eur z dôvodu vyplatenia 
odstupného 22 tis. Eur, odchodného 4 tis. Eur, na nemocenské dávky sa vyplatilo 5 tis. Eur. 

Čerpanie kapitálových výdavkov 

V roku 2016 boli kapitálové výdavky použité predovšetkým na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií, výstavbu cyklotrasy, rekonštrukciu strechy zimného štadióna a vyregulovanie 
systémov ÚK v školách. Technicky sa zhodnotila budova MsP, postavilo sa ihrisko  
na sídlisku Mier. Pre reštituentov sa obstarali tri nájomné byty. Príspevkovým organizáciám 
bol poskytnutý príspevok na zhodnotenie majetku mesta v ich správe. Zdrojom financovania 
boli predovšetkým prostriedky rezervného fondu a predaj majetku.  Z upraveného rozpočtu  
za mesto a rozpočtové organizácie vo výške 2 202 442 Eur bolo vyčerpaných  
1 744 095,16 Eur, čo je plnenie na 79,19 %. 

Tabuľka č. 44 Čerpanie kapitálových výdavkov 

Kapitálové výdavky
Schválený 

rozpočet 2016

Upravený rozpočet 

2016

Skutočné 

čerpanie 2016

Čerpanie 

v %

Rozpočtové organizácie 122 500,00 206 103,00 189 640,90 92,01

Mesto Spišská Nová Ves 1 412 584,00 1 996 339,00 1 554 454,26 77,87

S p o l u : 1 535 084,00 2 202 442,00 1 744 095,16 79,19  

V tabuľke sú uvedené výdavky bez kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií. 

Tabuľka č. 45 Čerpanie kapitálových výdavkov bez kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií 

Kapitálový výdavok na akciu:

Schválený 

rozpočet 

2016

Upravený 

rozpočet 

2016

Skutočné 

čerpanie 

2016

% plnenia

Rekonštrukcia materských škôl-NN prípojka 10 000 10 000 8 573,87 85,74

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, cyklotrasy 500 000 600 000 600 000,00 100,00

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, cyklotrasy 200 000 200 000 197 665,41 98,83

Rekonštrukcia budovy Zimná ul. 70 000 0 0,00 0,00

Rekonštrukcia budovy MsP 30 000 43 000 30 223,53 70,29

Nákup budov - MPV 0 340 000 102 000,00 30,00

Nákup bytov - MPV 105 000 105 000 0,00 0,00

Rekonštrukcia kamerového systému 0 15 000 6 686,45 44,58

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Z. Nejedlého 0 13 000 13 000,00 100,00

Regulácia systému ÚK v ZŠ 95 000 108 850 101 981,11 93,69

Cintorín, oplotenie 50 000 50 000 35 230,92 70,46

Cintorín rozšírenie 100 000 0 0,00 0,00

IBV Červený jarok 2 000 37 000 35 466,08 95,85

Odchytová stanica plot 0 1 100 1 100,00 100,00

Motorové vozidlo dofinancovanie 0 2 200 2 155,43 97,97

Projektová dokumentácia, územný plán, PD real. 31 000 51 000 37 028,84 72,61

Nákup pozemkov 51 584 51 584 22 668,94 43,95

Nákup klimatizácie Radnica 40 000 5 000 4 655,51 93,11

Zimný štadión strecha 0 150 000 144 132,18 96,09

Nákup komunikačnej infraštruktúry 0 9 795 9 793,99 99,99

Ihrisko sídl. Mier a Ferčekovce 30 000 51 005 50 947,91 99,89

Dorozumievacie zariadenie domov dôchodcov 15 000 15 000 14 715,70 98,10

Kapitálový príspevok pre STEZ 53 000 62 000 61 195,84 98,70

Kapitálový príspevok MKC 30 000 40 000 39 429,55 98,57

Kapitálový príspevok ZOO 0 31 000 31 000,00 100,00

Nákup zabezpečovacieho zariadenia Radnica 0 2 414 2 412,60 99,94

Nákup nahrávacieho zariadenia MsP 0 2 391 2 390,40 99,97

Kapitálové výdavky spolu: 1 412 584 1 996 339 1 554 454,26 77,87  
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Realizácia nových stavieb v sume 600 000 Eur (bez ohľadu na zdroje) pozostáva: 
• Výstavba cyklotrasy    528 953,58 Eur 
• Parkovisko Kováčska ul.       64 756,04 Eur 
• Oplotenie ihriska Bezručova ul.      6 290,38 Eur 

Rekonštrukcia stavieb v sume 197 665,41 Eur (bez ohľadu na zdroje) pozostáva: 
• Rekonštrukcia chodníka Lipová ul.      5 891,99 Eur 
• Vstup do cintorína Novoveská Huta    13 665,18 Eur 
• Chodník Lipová ul.      45 832,51 Eur 
• Spevnená parkov. plocha Za Hornádom     6 735,17 Eur 
• Chodník Slovenská ul.     22 620,96 Eur 
• Spevnená park. plocha ul. Tomášika      4 492,72 Eur 
• Chodník Jilemnického ul.     55 036,67 Eur 
• Prístupový chodník Madaras park    29 206,73 Eur 
• Zábradlie na moste Novoveská Huta    10 320,00 Eur 
• Účelová komunikácia pre parkovanie CVČ     3 863,48 Eur 

Tabuľka č. 46 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií a ich použitie v roku 2016 

ZŠ Nad Medzou 1 9 810,05 0,00 3 300,00 5 796,00

ZŠ Lipová 13 0,00 0,00 8 233,20 2 500,00

ZŠ Levočská 14 0,00 4 872,00 4 788,00 1 985,40

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

ZŠ Ing. Kožucha 11 0,00 27 229,40 17 987,60 7 699,31

ZŠ Komenského 0,00 0,00 100,00 21 014,40

ZŠ Hutnícka 16 0,00 0,00 0,00 6 804,00

Základná umelecká škola 0,00 0,00 2 070,00 4 800,00

Centrum voľného času 0,00 0,00 0,00 30 699,00

Správa školských zariadení 44 450,31 22 601,88 100 815,25 72 659,20

Spolu školstvo: 58 004,36 58 687,28 137 294,05 153 957,31

Domov dôchodcov 0,00 22 390,00 10 888,40 35 683,59

Celkom kapitálové výdavky: 58 004,36 81 077,28 148 182,45 189 640,90

Rozpočtová organizácia
Skutočnosť  

2013 

Skutočnosť  

2014 

Skutočnosť  

2015 

Skutočnosť  

2016 

 
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov pre RO 122 500 Eur bol v priebehu roka 

upravený na 206 103 Eur. Skutočné výdavky sa čerpali na 92,01 % upraveného rozpočtu roku 
2016. Schválený rozpočet kapitálových výdavkov pre školstvo v rámci originálnych 
kompetencií (OK) bol 102 000 Eur, v rámci prenesených (PK) 14 500 Eur. V priebehu roka sa 
upravil na sumu 124 903 Eur u OK a 45 200 Eur PK, z toho zriaďovateľ plánoval financovať 
investície do výšky 84 939 Eur a z vlastných príjmov boli rozpočtované výdavky 85 164 Eur. 
Oproti predchádzajúcim rokom boli kapitálové výdavky vyššie, najviac sa investovalo  
v ZŠ na Komenského ul., v Centre voľného času, v Správe školských zariadení.  
V ZŠ na Komenského ul. sa rekonštruovala telocvičňa, palubovka bola obstaraná  
za 21 014,40 Eur, v ŠJ sa zakúpil plynový kotol. V centre voľného času sa zakúpilo vozidlo 
a montovaná garáž zo zdrojov zriaďovateľa, taktiež záhradný domček na odkladanie 
šľapacích áut v dopravnom ihrisku. V ZUŠ sa nakúpili dva akordeóny zo zdrojov 
zriaďovateľa. V ZŠ na Hutníckej ul. sa dala sa vypracovať PD na projekt „Zateplenie 
obvodového plášťa“, v ŠJ sa zakúpila elektrická panvica. V ZŠ na ul. Ing. O. Kožucha sa 
zakúpil kotol a komínové teleso. V ZŠ Nad Medzou sa čerpali prostriedky na hydroizoláciu, 
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tepelnú izoláciu a rekonštrukciu kanálových vpustí. ZŠ Lipová financovala projektovú 
dokumentáciu na zateplenie budovy. V ZŠ na Levočskej ul. sa zakúpila do ŠJ umývačka 
riadu. Správa školských zariadení investovala z vlastných príjmov do rekonštrukcie MŠ  
na ulici E. M. Šoltésovej (zateplenie) v hodnote 58 871,12 Eur. V MŠ na Rybničnej ul. sa 
realizovala plynofikácia kúrenia v sume 24 914,13 Eur. Zakúpili sa konvektomaty  
do školských jedální 8 600 Eur, na projektovú dokumentáciu  sa použilo 5 300 Eur. Celková 
investícia v školách a školských zariadeniach 153 957,31 Eur vyčerpala z upraveného 
rozpočtu 90,5 %. 

V domove dôchodcov  boli kapitálové výdavky rozpočtované v sume 6 000 Eur, 
úpravami sa zvýšil rozpočet na 36 000 Eur. Skutočne sa kapitálové výdavky čerpali v sume 
35 683,59 Eur, čo je plnenie na 99,1 %. Výdavky sa použili na nákup elektrického parného 
konvektomatu a vozíka do stravovacej prevádzky, taktiež na rekonštrukciu domáceho 
rozhlasu. Výdavky boli hradené z vlastných príjmov. 

Čerpanie výdavkových finančných operácií 

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 2016 bol schválený rozpočet  vo výške 926 800 Eur. 
Skutočné čerpanie výdavkov vo výške 991 673,66 Eur  obsahovalo aj vrátené zábezpeky 
v sume 64 900 Eur, ktoré sa nerozpočtovali.   

V roku 2016 sa hradili výdavky na splátky istín úverov v sume 926 773,66 Eur  takto:  

• úver prijatý v roku 2013, splátka istiny v roku 2016 vo výške     99 960,00 Eur 
• úver prijatý v roku 2013, splátka istiny v roku 2016 vo výške     33 000,00 Eur 
• úver prijatý v roku 2014, splátka istiny v roku 2016 vo výške   127 200,00 Eur 
• úver prijatý v roku 2009, splátka istiny v roku 2016 vo výške   304 819,17 Eur 
• úver prijatý v roku 2010, splátka istiny v roku 2016 vo výške   176 400,00 Eur 
• úver prijatý v roku 2010, splátka istiny v roku 2016 vo výške   175 680,00 Eur 
• úver prijatý zo ŠFRB, splátka istiny v roku 2016 vo výške              9 714,49 Eur 

Čerpanie výdavkov celkom - rekapitulácia     

Tabuľka č. 47 Výdavky mesta a RO v Eur 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

bežné výdavky 24 440 954,94 22 752 494,04 23 620 281,76 23 709 551,38 25 021 413,13 25 842 823,89

kapitálové výdavky 10 985 853,85 7 511 038,83 1 145 691,07 2 239 403,38 1 893 298,38 1 744 095,16

finančné operácie 925 407,98 889 101,31 799 633,14 840 255,00 1 078 036,73 991 673,66

S p o l u : 36 352 216,77 31 152 634,18 25 565 605,97 26 789 209,76 27 992 748,24 28 578 592,71

Skutočné plnenie mesta s RO bez mimorozpočtových
Druh výdavku
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V predchádzajúcej tabuľke a
rozpočtové organizácie. Rast výdavkov sa v
zvýšili o 586 tis. Eur. Bežné výdavky stúpli výraznejšie o
operácie sa znížili. 

Nárast bežných výdavkov bol spôsobený zvýšenými mzdovými výdavkami z
zmeny platových taríf vo verejnej správe o
vyplatené odstupné. S rastom miezd rástli aj výdavky na odvody. Vyššie výdavky spôsobilo aj 
zapojenia sa do projektov na zvýšenie zamestnanosti, ktoré realizovalo mesto aj RO 
v spolupráci s ÚPSVaR. Výdavky za nákup
v RO o 66 tis. Eur. Transferové platby sa zvýšili len mierne. Mesto zaplatilo na úrokoch 
z úverov o 35 tis. Eur menej ako v
aj z dôvodu znížených úrokových sadzieb pr

Vývoj bežných a kapitálových výdavkov mesta a
2011 až 2016 je v tabuľke.  

Tabuľka č. 48 Vývoj bežných a kapitálových výdavkov mesta a rozpo
2016 

2011

kapitálové výdavky RO 173 774,71

bežné výdavky RO 12 870 071,83

kapitálové výdavky mesto 10 812 079,14

bežné výdavky mesto 11 570 883,11

Druh výdavku

 
Bežné výdavky sa na celkových výdavkoch podie

a finančné operácie 3,5 %-mi. Preh
za mesto spolu s rozpočtovými organizáciami je 

Tabuľka č. 49 Prehľad rastu, prípadne poklesu jednotlivých druhov výdavkov za mesto spolu 
s rozpočtovými organizáciami 

Index rast výdavkov 2012/2011

bežné 0,93

kapitálové 0,68

finančné operácie 0,96

SPOLU 0,86

0

20 000 000

40 000 000

2011

finančné operácie

Výdavky mesta a RO v Eur 

ľke a grafe sú uvedené výdavky podľa druhov za mesto a
tové organizácie. Rast výdavkov sa v roku 2016 zmiernil. Oproti roku 2015 sa výdavky 
o 586 tis. Eur. Bežné výdavky stúpli výraznejšie o 821 tis. Eur, kapitálové a

Nárast bežných výdavkov bol spôsobený zvýšenými mzdovými výdavkami z
zmeny platových taríf vo verejnej správe o 4 %, v školstve o 6 %, v domove dôchodcov bolo 

rastom miezd rástli aj výdavky na odvody. Vyššie výdavky spôsobilo aj 
sa do projektov na zvýšenie zamestnanosti, ktoré realizovalo mesto aj RO 

spolupráci s ÚPSVaR. Výdavky za nákup tovarov a služieb sa zvýšili v meste o 262 tis. Eur, 
v RO o 66 tis. Eur. Transferové platby sa zvýšili len mierne. Mesto zaplatilo na úrokoch 

35 tis. Eur menej ako v roku 2015, jednak z dôvodu nižších nesplatených istín, ale 
aj z dôvodu znížených úrokových sadzieb pri niektorých úveroch.    

kapitálových výdavkov mesta a rozpočtových organizácii v

Vývoj bežných a kapitálových výdavkov mesta a rozpočtových organizácii v rokoch 

2012 2013 2014 2015

173 774,71 209 574,44 58 004,36 81 077,28 148 182,45

12 870 071,83 12 961 182,64 13 341 586,09 13 325 726,75 14 170 760,65

10 812 079,14 7 301 464,39 1 087 686,71 2 158 326,10 1 745 115,93

11 570 883,11 9 791 311,40 10 278 695,67 10 383 824,63 10 850 652,48

Skutočné čerpanie výdavkov mesto a RO

Bežné výdavky sa na celkových výdavkoch podieľajú 90,4 %-mi, kapitálové 6,1 % 
mi. Prehľad rastu, prípadne poklesu jednotlivých

čtovými organizáciami je v tabuľke. 

ad rastu, prípadne poklesu jednotlivých druhov výdavkov za mesto spolu 

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

0,93 1,04 1,00 1,06 

0,68 0,15 1,95 0,85 

0,96 0,90 1,05 1,28 

0,86 0,82 1,05 1,04 

2012
2013

2014
2015

2016

finančné operácie kapitálové výdavky bežné výdavky
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ľa druhov za mesto a jeho 
roku 2016 zmiernil. Oproti roku 2015 sa výdavky 

821 tis. Eur, kapitálové a finančné 

Nárast bežných výdavkov bol spôsobený zvýšenými mzdovými výdavkami z dôvodu 
ove dôchodcov bolo 

rastom miezd rástli aj výdavky na odvody. Vyššie výdavky spôsobilo aj 
sa do projektov na zvýšenie zamestnanosti, ktoré realizovalo mesto aj RO 

meste o 262 tis. Eur, 
v RO o 66 tis. Eur. Transferové platby sa zvýšili len mierne. Mesto zaplatilo na úrokoch 

dôvodu nižších nesplatených istín, ale 

tových organizácii v rokoch 

tových organizácii v rokoch 2011 až 

2015 2016

148 182,45 189 640,90

14 170 760,65 14 671 720,06

1 745 115,93 1 554 454,26

10 850 652,48 11 171 103,83

mi, kapitálové 6,1 % 
ad rastu, prípadne poklesu jednotlivých druhov výdavkov 

ad rastu, prípadne poklesu jednotlivých druhov výdavkov za mesto spolu  

2015/2014 2016/2015 

 1,03 
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 1,02 

2016
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Tabuľka č. 50 Výdavky mesta v rokoch 2011 až 2016 podľa programového rozpočtu v celých eurách 

Skutočnosť 

2011

Skutočnosť 

2012

Skutočnosť 

2013

Skutočnosť 

2014

Skutočnosť 

2015

Rozpočet 

upravený 

2016*

Skutočnosť 

2016**

Plnenie 

v %

37 418 33 082 41 250 36 812 37 873 36 340 32 520 89,49

297 853 270 371 278 118 321 152 301 084 322 403 319 384 99,06

4 331 523 3 279 913 3 108 471 3 295 638 3 729 998 4 176 471 3 739 218 89,53

2 231 725 409 589 387 291 473 187 419 152 457 328 418 462 91,50

370 426 257 524 243 250 409 806 721 772 316 059 279 724 88,50

6 462 673 4 726 412 2 309 487 2 467 505 2 798 214 2 645 006 2 563 118 96,90

2 190 372 769 839 975 760 841 257 945 795 1 129 124 959 376 84,97

1 683 260 4 922 342 1 813 566 2 076 002 1 655 146 1 826 260 1 819 840 99,65

2 313 484 2 891 305 2 408 409 2 496 027 2 527 811 2 740 087 2 603 382 95,01

14 052 163 11 466 799 11 781 525 12 178 092 12 761 679 13 383 299 13 985 275 104,50

630 896 450 922 514 828 511 402 559 615 626 636 624 223 99,61

1 084 074 1 029 838 1 057 842 1 051 148 866 997 1 300 297 1 289 623 99,18

666 349 644 698 645 809 631 183 667 612 736 984 713 321 96,79

36 352 216 31 152 634 25 565 606 26 789 210 27 992 748 29 696 294 29 347 468 98,83

Manažment rozvoja  mesta

Názov programu

Manažment výkonu samosprávy mesta

Komunikujúce mesto

Podporné interné s lužby

Kl ientske s lužby

Šport

Bezpečnosť občanov a  návštev. mes ta

S P O L U :

Životné prostredie mesta

Bývanie a  nebytové priestory

Doprava

Sociálna staros tl ivos ť

Školstvo

Kul túra

*  rozpočet upravený aj s RO 
**skutočnosť spolu s mimorozpočtovými položkami RO a alokovanými výdavkami ŠJ. 

7.3 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 
Tabuľka č. 51 Prehľad plánovaného a skutočného rozpočtového hospodárenia mesta v roku 2016 

  
Skutočnosť                
31.12.2015 

Schválený  
rozpočet  

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočnosť                
31.12.2016 

% 
plnenia 

Bežné príjmy - Mesto 24 994 195,30 24 804 892 25 990 093 26 167 393,49 100,68 

Bežné príjmy - RO školstvo 508 794,52 515 250 569 312 506 170,77 88,91 
Bežné príjmy - RO domov 
dôchodocov 

914 943,25 910 000 976 250 989 311,83 101,34 

Bežné príjmy celkom 26 417 933,07 26 230 142 27 535 655 27 662 876,09 100,46 

Bežné výdavky - Mesto 10 850 652,48 11 269 371 11 763 807 11 171 103,83 94,96 

Bežné výdavky RO školstvo 12 148 845,16 11 927 821 12 687 545 12 549 739,14 98,91 
Bežné výdavky RO domov 
dôchodcov 

2 021 915,49 2 014 650 2 115 700 2 121 980,92 100,30 

Bežné výdavky celkom 25 021 413,13 25 211 842,00 26 567 052 25 842 823,89 97,27 

Hospodárenie bežného rozpočtu 1 396 519,94 1 018 300,00 968 603 1 820 052,20   

Kapitálové príjmy - Mesto 482 249,88 220 000 766 614 875 043,16 114,14 

Kapitálové príjmy RO CVČ 0,00 0 0 1 016,00 0,00 

Kapitálové príjmy celkom 482 249,88 220 000,00 766 614 876 059,16 114,28 

Kapitálové výdavky - Mesto 1 745 115,93 1 412 584 1 996 339 1 554 454,26 77,87 

Kapitálové výdavky - RO školstvo 137 294,05 116 500 170 103 153 957,31 90,51 
Kapitálové výdavky - RO domov 
dôchodcov 

10 888,40 6 000 36 000 35 683,59 99,12 

Kapitálové výdavky celkom 1 893 298,38 1 535 084,00 2 202 442 1 744 095,16 79,19 

Hospodárenie kapitál. rozpočtu -1 411 048,50 -1 315 084,00 -1 435 828 -868 036,00   

Hospodárenie BR a KR -14 528,56 -296 784,00 -467 225 952 016,20   

Finančné operácie príjmové mesto 1 987 406,95 1 223 584 1 394 025 1 328 255,67 95,28 

Finančné operácie príjmové RO 0,00 0 0 26 728,70   

Zábezpeky príjem 0,00 0 0 74 932,00   

Finančné operácie výdavkové  1 078 036,73 926 800 926 800 926 773,66 100,00 
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Zábezpeky výdaj 0,00 0 0 64 900,00   

Výsledok finančných operácií 909 370,22 296 784 467 225 438 242,71   

            

P r í j m y  celkom 28 887 589,90 27 673 726 29 696 294 29 968 851,62 100,92 

V ý d a v k y   celkom 27 992 748,24 27 673 726 29 696 294 28 578 592,71 96,24 

Prebytok +, schodok - 894 841,66 0 0 1 390 258,91   

Skutočnosť je bez mimorozpočtových príjmov a výdavkov. 

Výsledkom hospodárenia je prebytok vo výške 1 390 258,91 Eur  po  odpočítaní 
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR vo výške 13 287,46 Eur a cudzích prostriedkov  na účte  
vo výške 49 685,90 Eur  je výsledok hospodárenia prebytok 1 327 285,55 Eur, z toho tvoria 
nepoužité finančné operácie čiastku 438 242,71 Eur. Na účet rezervného fondu a fondu opráv 
bola prevedená čiastka 1 327 285,55 Eur, ktorá môže byť použitá v zmysle zákona  
o rozpočtových pravidlách, najmä na financovanie kapitálových výdavkov mesta. O použití 
fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  

Tabuľka č. 52 Vylúčenie cudzích finančných prostriedkov na bankových účtoch 

  Zábezpeky 2016 10 032,00 

Zbierka na pamätník elektrifikácie 2016 3 025,20 

Tvorba fondu opráv v roku 2016 z nájomného, nečerpané 9 900,00 

Rozpočtové organizácie (453 FO príjmové) 26 728,70 

SPOLU 49 685,90 

 
Vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v zmysle § 16  

ods. 6 vyššie uvedeného zákona v čiastke 13 287,46 Eur v tom: 

Tabuľka č. 53 Vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov 

Účel transferu Druh transferu Suma v Eur Poskytovateľ 

Dopravné v ZŠ a MŠ bežný 6 166,71 Okresný úrad Košice 

Jazykový kurz bežný 674,16 Okresný úrad Košice 

Rodinné prídavky (záškoláctvo) bežný 1 340,64 ÚPSVaR 

Sociálne služby v domove dôchodcov bežný 2 419,60 MPSVaR SR 

Sociálne služby v Domove humanity bežný 2 629,05 MPSVaR SR 

Projekt "Dopravné ihrisko" zo ŠR bežný 57,30 MŠVVaŠ SR 

SPOLU bežný 13 287,46  

 
Pre výpočet výsledku hospodárenia bola použitá taktiež jednotná metodika platná pre 

Európsku úniu ESA 2010. Pre potreby vyčíslenia prebytku 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. 2016 došlo oproti začiatku roka k poklesu pohľadávok, ich netto 
stavu a k zvýšeniu záväzkov. Pokles pohľadávok znižuje prebytok, teda pôsobí negatívne na 
výsledok hospodárenia, zvýšenie záväzkov vstupuje  do výsledku hospodárenia taktiež 
negatívne. 

Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 2010 je vyčíslený bez mimorozpočtových 
položiek v zmysle metodiky MF SR. 
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Tabuľka č. 54 Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 2010 

P.č.: Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) 
Skutočnosť 
k 31.12.2016 

(Eur) 

Rozpočet 
schválený 

2016 
(Eur) 

Rozpočet 
upravený 

2016 
(Eur) 

1 PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie 
(400 + 500) 29 968 851 27 673 726 29 696 294 

2 v tom: daňové príjmy (100) 14 960 415 14 396 961 14 660 558 

3            nedaňové príjmy (200) 5 035 651 4 177 057 4 921 163 

4            granty a transfery (300) 8 542 869 7 876 124 8 720 548 

5            príjmové finančné operácie (400, 500) 1 429 916 1 223 584 1 394 025 

6 
z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 
pasívami (400) 

1 429 916 1 223 584 1 394 025 

7 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 0 0 0 

8 VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800) 28 578 593 27 673 726 29 696 294 

9 v tom: bežné výdavky (600) 25 842 824 25 211 842 26 567 052 

10            kapitálové výdavky (700) 1 744 095 1 535 084 2 202 442 

11            výdavkové finančné operácie (800) 991 674 926 800 926 800 

12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8) 1 390 258 0 0 

13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a 
výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11) 952 016 -296 784 -467 225 

         

14 Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( r.15 - r.16) -61 513 0 0 

15 stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia 701 706     

16 stav vybraných  pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka  763 219     

17 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) ( r.19 - r.18) -47 668 0 0 

18 stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia 1 053 189     

19 stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka 1 005 521     

20 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17) -109 181 0 0 

21 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010  (r.13 + r.20)  842 834 -296 784 -467 225 

Príjmy a výdavky sú bez mimorozpočtových položiek. 

7.4 Rozpočet na roky 2017 – 2019 
  Skutočnosť       

k 31.12.2016 
Rozpočet         

na rok 2017 
Rozpočet          

na rok 2018 
Rozpočet          

na rok 2019 

Príjmy celkom mesto 28 445 624,32 27 693 513 27 157 021 27 027 208 

z toho:         

Bežné príjmy 26 167 393,49 26 301 513 26 339 942 26 211 327 

Kapitálové príjmy 875 043,16 265 000 253 000 105 000 

Finančné príjmy 1 403 187,67 1 127 000 564 079 710 881 

Príjmy celkom školstvo 533 915,47 530 350 515 250 515 250 

z toho:         

Bežné príjmy 506 170,77 530 350 515 250 515 250 

Kapitálové príjmy 1 016,00 0 0 0 

Finančné príjmy 26 728,70 0 0 0 

Príjmy celkom sociálne 989 311,83 905 000 748 250 748 250 

z toho:         

Bežné príjmy 989 311,83 905 000 748 250 748 250 

Kapitálové príjmy 0,00 0 0 0 

Finančné príjmy 0,00 0 0 0 

Príjmy celkom: 29 968 851,62 29 128 863 28 420 521 28 290 708 
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Skutočnosť       
k 31.12.2016 

Rozpočet        
na rok 2017 

Rozpočet          
na rok 2018 

Rozpočet          
na rok 2019 

Výdavky celkom mesto 13 717 231,75 14 411 437 13 718 095 13 588 282 

z toho:         

Bežné výdavky 11 171 103,83 12 357 707 12 002 505 11 942 542 

Kapitálové výdavky 1 554 454,26 1 431 195 1 093 000 1 023 000 

Finančné výdavky 991 673,66 622 535 622 590 622 740 

Výdavky celkom školstvo 12 703 696,45 12 756 426 12 739 426 12 739 426 

z toho:         

Bežné výdavky 12 549 739,14 12 619 426 12 739 426 12 739 426 

Kapitálové výdavky 153 957,31 137 000 0 0 

Finančné výdavky 0,00 0 0 0 

Výdavky celkom sociálne 2 157 664,51 1 961 000 1 963 000 1 963 000 

z toho:         

Bežné výdavky 2 121 980,92 1 961 000 1 963 000 1 963 000 

Kapitálové výdavky 35 683,59 0 0 0 

Finančné výdavky 0,00 0 0 0 

     
Výdavky celkom: 28 578 592,71 29 128 863 28 420 521 28 290 708 

 
V príjmoch a výdavkoch „školstvo“ sú zahrnuté príjmy a výdavky rozpočtových 

organizácií s právnou subjektivitou (základné školy spolu s ŠK, ŠJ, ako aj CVČ, ZUŠ, MŠ). 
V príjmoch a výdavkoch na sociálne služby sú príjmy a výdavky rozpočtovej organizácie 
domov dôchodcov. 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 
jednotku a konsolidovaný celok 

8.1 Majetok 

• za materskú účtovnú jednotku 

Tabuľka č. 55 Prehľad aktív za materskú účtovnú jednotku 

Aktíva Stav k 31. 12. 2015 Stav k 31. 12. 2016 

Dlhodobý nehmotný majetok 55 715,25 24 972,00 

Dlhodobý hmotný majetok 103 574 955,11 102 763 394,61 

Finančné investície 6 213 403,70 6 213 403,70 

Stále aktíva spolu: 109 844 074,06 109 001 770,31 

Zásoby 348 621,49 335 754,00 

Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce 20 590 526,00 20 574 187,88 

Pohľadávky 743 122,04 680 758,93 

Finančný majetok 2 633 963,11 2 648 151,54 

Poskytnuté fin. výpomoci  dlhodobé 0 0 

Obežné aktíva spolu: 24 316 232,64 24 238 859,35 

Časové rozlíšenie 35 169,18 20 422,28 

AKTÍVA CELKOM 134 195 475,88 133 261 051,94 
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Stav aktív k 31. 12. 2016 vo výške 133 261 051,94 Eur vyjadruje majetok mesta  
vo forme dlhodobého majetku, zásob, pohľadávok a finančného majetku. Časové rozlíšenie na 
strane aktív je tvorené nákladmi budúcich období a príjmami budúcich období. 

Stále aktíva sa znížili oproti roku 2015 o 842 tis. Eur. V danom roku nebol účtovaný 
žiadny prírastok nehmotného majetku, úbytok bol len z titulu ročných odpisov. V priebehu 
roka 2016 mesto predalo pozemky v hodnote 108 208 Eur (v tom delimitácia 7 424 Eur), 
zamenilo pozemky v hodnote 81 519 Eur. Prírastok pozemkov vo forme nákupu a prevodu 
správy bol vo výške 123 737 Eur. Prírastok stavieb tvorilo zaradenie parkoviska na sídlisku 
gen. Svobodu (56 tis. Eur), parkoviska na Kováčskej ul. (67 tis. Eur), budovy MŠ na Tehelnej 
ul. (81 tis. Eur), ihriska na sídl. Mier (56 tis. Eur), ihriska v Novoveskej Hute (64 tis. Eur), 
chodníka na Jilemnického ul. (55 tis. Eur), rekonštrukcie strechy zimného štadióna  
(147 tis. Eur). Úbytok 804 094 Eur bol tvorený prevodom správy na RO a PO, predajom 
bytov a vyradením. Vyradil sa majetok v hodnote 38 tis. Eur a vyradil sa bytový dom  
na Koceľovej ul. predajom posledného bytu (250 tis. Eur). Samostatné hnuteľné veci mali 
prírastok 103 tis. Eur, ktorý pozostával z obstarania informačného systému pre domov 
dôchodcov a obstarania konvektomatov pre MŠ, nákupu záznamového zariadenia pre MsP. 
Úbytok tvoril prevod správy na rozpočtové  a príspevkové organizácie (32 tis. Eur)  
a vyradenie (39 tis. Eur). 

Zaúčtovaním odpisov DHM a DNM sa zostatková hodnota majetku znížila o ročné 
odpisy vo výške 119 262 Eur.  Stav finančných investícií sa nezmenil. 

Obežné aktíva: poklesli oproti predchádzajúcemu roku o 77 tis. Eur vo všetkých 
položkách okrem finančného majetku, ktorý sa mierne zvýšil. Pohľadávky poklesli oproti 
roku 2015 o 62 tis. Eur, najvýraznejšie u nájomného za byty a služby spojené s bývaním  
a nebytovými priestormi. Znížili   sa aj pohľadávky z daní z nehnuteľností. Zúčtovanie 
transferov z rozpočtu obce vo výške 20 574 tis. Eur predstavuje pohľadávka mesta voči 
svojim RO a PO vo výške zostatkovej hodnoty majetku, ktorý majú organizácie v správe. 
Poskytnutím kapitálového transferu alebo delimitáciou majetku    sa táto hodnota zvyšuje, 
ročnými odpismi alebo odňatím správy sa znižuje. Ako finančný majetok sú vykázané peniaze 
na účtoch v bankách, ktorými môže mesto voľne disponovať. V Prima banke Slovensko, a.s. 
sú vedené bežné, účelové a mimorozpočtové bankové účty, celkom v počte 19 (ktoré 
vykazovali zostatok, bez úverových účtov). Vo VÚB, a.s. sú vedené dva účty a to nájomného 
v mestských bytoch a účet komunálneho odpadu (bez úverových účtov). 

Časové rozlíšenie vo forme nákladov budúcich období v sume 17 tis. Eur tvorili náklady                 
roku 2017 na periodiká, poistné, telefónne poplatky a náklady na prístup na informačný 
portál. Príjmy budúcich období v sume 4 tis. Eur tvoria predpokladané preplatky z ročného 
zúčtovania za dodávku tepla zaúčtované na základe oznámenia a. s. Emkobel (1 tis. Eur)  
a preplatok za služby MHD zaúčtované na základe oznámenia a.s. Eurobus (3 tis. Eur). 

Celkom sa aktíva mesta znížili o 934 424 Eur. 

• za konsolidovaný celok 

Tabuľka č. 56 Prehľad aktív za konsolidovaný celok 

Aktíva Stav k 31. 12. 2015 Stav k 31. 12. 2016 

Dlhodobý nehmotný majetok 91 275,25 131 452,79 

Dlhodobý hmotný majetok 126 332 750,41 125 441 883,96 

Finančné investície 5 662 749,78 5 662 749,78 

Stále aktíva spolu: 132 086 775,44 131 236 086,53 
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Zásoby 646 548,57 637 278,59 

Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce 0,00 42 719,78 

Pohľadávky 1 942 328,06 1 744 178,10 

Finančný majetok 5 460 638,00 5 647 589,18 

Poskytnuté fin. výpomoci  dlhodobé 0,00 0,00 

Obežné aktíva spolu: 8 049 514,63 8 071 765,65 

Časové rozlíšenie 91 263,44 72 538,54 

AKTÍVA CELKOM 140 227 553,51 139 380 390,72 

 
Stav aktív v sume 139 380 390,72 Eur vyjadruje  majetok mesta a účtovných jednotiek v 

konsolidovanom celku vo forme dlhodobého majetku, zásob, pohľadávok a finančného 
majetku. Aktíva sa oproti roku 2015 znížili o 847 tis. Eur, klesli stále aktíva a časové 
rozlíšenie, vyšší zostatok vykazovali obežné aktíva. 

Stále aktíva: hodnota dlhodobého a finančného majetku (neobežný majetok) pred 
konsolidáciou bola 131 786 906,42 Eur, konsolidačnými úpravami   (v sume 550 819,89 Eur)  
sa netto hodnota znížila na 131 236 086,53 Eur. Konsolidáciou sa eliminoval vklad mesta v 
obchodných spoločnostiach. Stále aktíva sa v roku 2016 oproti roku 2015 znížili o 851 tis. 
Eur. Zníženie nastalo u dlhodobého hmotného majetku o 891 tis. Eur, dlhodobý nehmotný 
majetok sa naopak zvýšil o 40 tis. Eur.  

V materskej účtovnej jednotke  prírastok DHM vo výške viac ako 1 mil. Eur tvorilo 
technické zhodnotenie parkovísk a chodníkov, budov MŠ, strechy zimného štadióna, výstavba 
detského ihriska. Zníženie 1 064 tis. Eur tvorili presuny do správy RO a PO, predaj a 
vyradenie. V a.s. Emkobel k významným zmenám  majetku nedošlo. 

V roku 2016 bol v s. r. o. Lesy mesta SNV obstaraný Lesný hospodársky plán za 88 tis. 
Eur, ktorý sa zaraďuje do DNM. Technicky sa zhodnotila chata Vojtechova samota (prírastok 
DHM 108 tis. Eur). Úbytok majetku v tejto spoločnosti tvorilo vyradenie starého lesného 
plánu a predaj a vyradenie strojov, prístrojov a zariadení z píly. Finančné investície v 
materskej účtovnej jednotke boli na rovnakej úrovni ako v roku 2015.  

Obežné aktíva, ako celok, mierne stúpli. Poklesli zásoby a krátkodobé pohľadávky o cca 
200 tis. Eur. Zvýšil sa stav na finančných účtoch. Čiastka 43 tis. Eur (zúčtovanie transferov 
medzi subjektmi VS) je pohľadávka s.r.o. Lesy mesta SNV voči Pôdohospodárskej platobnej 
agentúre Bratislava vo výške nesplateného nenávratného príspevku na projekt zlepšenia 
zdravotného stavu lesov.  

Časové rozlíšenie na strane aktív tvoria náklady budúcich období v sume 68 tis. Eur a 
príjmy budúcich období v sume 4 tis. Eur. 

8.2 Zdroje krytia 

• za materskú účtovnú jednotku 

Tabuľka č. 57 Prehľad pasív za materskú účtovnú jednotku 

Pasíva Stav k 31. 12. 2015 Stav k 31. 12. 2016 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0 

Nevysporiadaný  výsledok  hosp. min. rokov 104 783 738,37 105 103 582,20 

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie 354 655,85 822 103,25 

Vlastné imanie spolu 105 138 394,22 105 925 685,45 

Rezervy 4 392,00 256 193,07 
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Zúčtovanie medzi subjektmi  verejnej správy 464 547,44 201 608,36 

Dlhodobé záväzky 230 989,53 221 400,12 

Krátkodobé záväzky 881 202,34 941 647,20 

Bankové úvery 3 812 518,97 2 897 356,34 

Záväzky spolu 5 393 650,28 4 518 205,09 

Časové rozlíšenie 23 663 431,38 22 817 161,40 

PASÍVA CELKOM 134 195 475,88 133 261 051,94 

 
Pasíva, ako zdroje majetku, predstavujú celkovú sumu záväzkov mesta a rozdielu 

majetku a záväzkov. Oproti roku 2015 došlo k poklesu pasív o 934 424 tis. Eur. 

Vlastné imanie: sa zvýšilo o 787 tis. Eur vplyvom lepšieho výsledku hospodárenia 
bežného obdobia, zvýšil sa aj nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov. Vklady v 
obchodných spoločnostiach sa metódou vlastného imania už neoceňujú. 

Záväzky: v roku 2016 sa vytvorila rezerva na náklady za súdne spory, keďže je 
predpoklad, že niektoré súdne spory budú ukončené. Z titulu neukončenia projektu (EÚ a ŠR, 
vlastné) rekonštrukcie domova dôchodcov a ZOS je mesto povinné vrátiť poslednú splátku z 
troch vo výške 188 686  Eur  v zmysle dohody o splátkach. Z tohto dôvodu vykazuje 
zúčtovanie medzi subjektmi VS zostatok 202 tis. Eur. Čiastka 13 tis. Eur predstavuje 
nevyčerpané transfery, ktoré sa môžu použiť v roku 2017 alebo sa do konca marca musia 
vrátiť. Krátkodobé záväzky sa zvýšili o 60 tis. Eur najmä z dodávateľsko-odberateľských 
vzťahov. Dlhodobé záväzky poklesli o splátku úveru     zo ŠFRB.  Klesol aj zostatok 
bankových úverov a to o ročné splátky istín.  

Časové rozlíšenie: zníženie o 846 270 tis. Eur, jedná sa hlavne o výnosy budúcich 
období, čo predstavujú cudzie zdroje majetku, ktoré sa postupne rozpúšťajú do nákladov v 
časovej a vecnej súvislosti s odpismi. V roku 2016 boli prevedené do správy RO budova MŠ 
na Tehelnej ul., ktorá bola financovaná z cudzích zdrojov a taktiež multifunkčné ihrisko v 
Novoveskej Hute. 

• za konsolidovaný celok 

Tabuľka č. 58 Prehľad pasív za konsolidovaný celok 

Pasíva Stav k 31. 12. 2015 Stav k 31. 12. 2016 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0,00 0,00 

Fondy 1 648 413,66 0,00 

Nevysporiadaný  výsledok  hosp. min. rokov 105 742 311,40 107 848 872,90 

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie 533 717,22 973 583,82 

Vlastné imanie spolu 107 924 442,28 108 822 456,72 

Rezervy 621 540,78 695 492,70 

Zúčtovanie medzi subjektmi  verejnej správy 464 547,44 201 608,36 

Dlhodobé záväzky 316 435,57 317 242,97 

Krátkodobé záväzky 2 600 304,07 2 838 661,84 

Bankové úvery 3 812 518,97 2 897 356,34 

Záväzky spolu 7 815 346,83 6 950 362,21 

Časové rozlíšenie 24 487 764,40 23 607 571,79 

PASÍVA CELKOM 140 227 553,51 139 380 390,72 
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Vlastné imanie v roku 2016 stúplo o 898 tis. Eur. Oproti roku 2015 bol dosiahnutý vyšší  
výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie o 440 tis. Eur. Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov bol v rámci konsolidovaného celku vyšší o 2 107 tis. Eur  
z dôvodu preúčtovania fondov v obchodných spoločnostiach a príspevkových organizáciách 
mesta. Zmena bola vykonaná  na základe usmernenia MF SR, fondy v príspevkových 
organizáciách sa preúčtovali v rámci konsolidačných úprav. Fondy v obchodných 
spoločnostiach sa previedli v rámci transformácie výkazov.    

Záväzky v roku 2016 boli o 865 tis. nižšie ako v predchádzajúcom roku. Rezervy sa 
zvýšili, mesto tvorilo ostatné rezervy na súdne spory v sume 250 tis. Eur. Zákonnú dlhodobú 
rezervu tvorili Lesy mesta s.r.o. 100 tis. Eur, krátkodobú 126 tis. Eur. Ostatné rezervy v tejto 
spoločnosti boli 159 tis. Eur. Emkobel a.s. tvorila ostatnú dlhodobú rezervu v sume 40 tis. Eur 
a zákonnú krátkodobú v sume 11 tis. Eur. Záväzok voči štátu eviduje mesto vo výške  
202 tis. Eur, časť tejto sumy tvorí tretia, posledná splátka z neukončeného projektu 
rekonštrukcie ZOS. Záväzok z nesplatenej istiny bankových úverov eviduje mesto, z toho 
krátkodobý záväzok je vo výške 614 tis. Eur, dlhodobý 2 283 tis. Eur. K zníženiu došlo  
o sumu predstavujúcu ročné splátky istín. V roku 2016 mesto nečerpalo nové úvery. Emkobel 
a.s. čerpala v priebehu roka úver na preklenutie časového nesúladu medzi platbami  
od odberateľov plynu a platbami za dodávky plynu vo forme úverovej linky. Obchodné 
spoločnosti nevykazujú zostatky nesplatených bankových úverov. 

Časové rozlíšenie bolo o 880 tis. nižšie ako v roku 2016. Bolo tvorené výdavkami 
budúcich období v sume 128 tis. Eur a výnosmi budúcich období v sume 23 480 tis. Eur,  
z toho najvyššia čiastka 22 817 tis. Eur je v materskej účtovnej jednotke. Výnosy budúcich 
období predstavujú kapitálové transfery od subjektov verejnej správy a mimo VS                   
na obstaranie majetku mesta, ktoré sa postupne vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi 
zúčtujú do výnosov.  

Pasíva konsolidovaného celku boli k 31. 12. 2016 nižšie o 847 tis. Eur v porovnaní s rokom 
2015. 

8.3 Pohľadávky 

• za materskú účtovnú jednotku 

Daňové nedoplatky na miestnych daniach a nedoplatky miestnych poplatkov sa v roku 2016 
vymáhali podľa: 

1. zákona č. 563/2009 Z. z.  o  správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z možných spôsobov daňovej 
exekúcie v zmysle citovaného zákona  vykonáva mesto daňovú exekúciu najmä: 
- zrážkami zo mzdy a iných príjmov, 
- prikázaním z účtu vedeného v banke. 

V individuálnych prípadoch sú vydané rozhodnutia na zabezpečenie daňového nedoplatku 
zriadením záložného práva k nehnuteľným a hnuteľným veciam daňového dlžníka, 

2. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov 
prihlasuje pohľadávky daňových dlžníkov na základe výziev zverejnených v obchodnom 
vestníku na príslušné súdy a u správcov konkurzných podstát, 

3. zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti  (Exekučný 
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov na základe 
dražobných vyhlášok prihlasuje daňové nedoplatky daňových dlžníkov do dražieb, alebo 
požiada exekútora o vykonanie exekúcie peňažnej pohľadávky. 
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Mesto Spišská Nová Ves v roku 2016 vykonáva inštitút osobitného príjemcu sociálnych 
dávok osôb, u ktorých eviduje nedoplatky na nájomnom a na poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Inštitút osobitného príjemcu je ďalším nástrojom znižovania 
evidovaných nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Mesto Spišská Nová Ves je osobitným príjemcom u 69 občanov, u ktorých 
evidujeme nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Prostredníctvom tohto inštitútu boli v roku 2016 uhradené nedoplatky na miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v čiastke 11 503,03 Eur. 

Najväčšie nedoplatky sú vykázané u dani z nehnuteľností u právnických osôb  
a u miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady u fyzických osôb. 

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 
320 353,35 Eur sú nedoplatky daňovníkov v konkurze a reštrukturalizácii v čiastke  
50 240,45 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. 

Z nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady u fyzických osôb, ktorý je  
v čiastke 467 969,88 Eur, nedoplatky v lokalitách Potočná, Lesná, Hájik, Podskala, 
Hviezdoslavova  predstavujú čiastku  202 887,08 Eur. 

V roku 2016 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 2016 bolo  vydaných 503 rozhodnutí o začatí  daňového exekučného konania,  
na celkovú výšku nedoplatkov 181 301,10 Eur, z toho: 
a) na dôchodok 102 rozhodnutí, 
b) na mzdu 111 rozhodnutí, 
c) na účet 290 rozhodnutí. 

Za účelom zabezpečenia daňových nedoplatkov bolo v roku 2016 vydaných  
13 rozhodnutí o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok daňových dlžníkov  
v celkovej výške 42 751,47 Eur. Daňovým exekučným konaním bola v roku 2016 získaná 
čiastka 183 156,50 Eur. Iné pohľadávky, čo sú pohľadávky voči nájomcom bytov  
a nebytových priestorov (NP), za mestom uhradené faktúry za dodávky energií a za služby 
klesli o 22 tis. Eur. Tieto budú zúčtované pri ročnom vyúčtovaní bytov a NP. Ročnému 
zúčtovaniu podliehajú aj preddavky, evidované na účte 314, poskytnuté spoločenstvám bytov 
v bytových domoch, v ktorých mesto vlastní menší počet bytov. Pohľadávky z nájomného  
v bytoch  klesli k 31. 12. 2016 o 97 tis. Eur aj vďaka výberu cez osobitného príjemcu  
a zavedením úhrady zábezpeky pri pridelení bytu, ktorá sa použije na zaplatenie nájomného  
v prípade, ak nájomca nie je schopný uhradiť toto nájomné. Opravné položky boli vytvorené 
k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 365 dní ako prechodné zníženie ich hodnoty  
a k rizikovým pohľadávkam. 
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Tabuľka č. 59 Prehľad pohľadávok za rok 2016 podľa druhov a lehoty splatnosti v porovnaní s rokom 2015 

spolu

korekcia 

(opravná 

položka)

z toho po 

lehote 

splatnosti

spolu

korekcia 

(opravná 

položka)

z toho po 

lehote 

splatnosti

314 -Poskytnutie preddavkov 52 347,58 0,00 0,00 63 328,41 0,00 0,00

 -energie spoločenstvá bytov 52 347,58 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 908,00 0,00 0,00 909,00 0,00 0,00

318 -Pohľadávky z nedaňových príjmov 1 432 143,75 1 234 673,74 1 398 427,32 1 505 580,01 1 285 505,69 1 475 511,61

 -komunálny odpad 522 912,09 455 253,21 522 912,09 513 291,71 443 334,13 513 291,71

 -nájomné ostatné (MBC,p.p.,inkub.,poz.energie..) 156 693,52 126 918,05 156 625,12 141 207,63 96 709,45 141 139,23

 -faktúry 44 937,10 24 145,78 28 807,87 39 294,15 26 003,90 27 380,08

 -pokuty za priestupky 1 612,04 0,00 1 612,04 1 073,72 0,00 1 073,72

 -nájomné byty 567 290,88 519 865,07 551 606,16 663 675,08 610 918,59 658 759,97

 -nájomné nebytové priest. 134 876,92 108 491,63 134 876,92 131 568,37 108 539,62 131 568,37

 -ostatné (ŽP,práčovňa.,predaj byty, pohrebníctvo..) 1 987,12 0,00 1 987,12 2 298,53 0,00 2 298,53

 -dobropisy 1 834,08 0,00 0,00 13 170,82 0,00 0,00

319 -Pohľadávky z daňových príjmov 402 753,18 362 931,13 402 398,58 413 893,93 366 944,23 413 515,93

 z toho: 

 -daň z nehnuteľností 360 723,09 326 740,02 360 723,09 372 032,29 329 609,59 372 032,29

 -daň za psa 23 931,37 21 321,09 23 931,37 24 835,12 20 739,52 24 835,12

 -daň za užívanie verejného priestranstva 8 040,72 5 271,62 8 040,72 5 814,94 5 811,54 5 814,94

 -zrušené dane 9 598,40 9 598,40 9 598,40 10 783,58 10 783,58 10 783,58

 -daň za predajné automaty 105,00 0,00 105,00 50,00 0,00 50,00

 -daň z ubytovania 354,60 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00

335 -Pohľadávky  voči zam. 47,69 0,00 0,00 252,87 0,00 0,00

372-Zúčtovanie transferov mimo VS 181,91 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

378 -Iné pohľadávky krátkodobé, dlhodobé z toho: 391 468,15 1 479,46 1 486,46 413 094,20 1 486,46 1 486,46

 -byty a nebytové priestory 388 132,05 0,00 0,00 411 541,34 0,00 0,00

 -ostatné (škody) 3 336,10 1 479,46 1 486,46 1 552,86 1 486,46 1 486,46

S p o l u 2 279 850,26 1 599 084,33 1 802 462,36 2 397 058,42 1 653 936,38 1 890 514,00

Druh pohľadávky

Rok 2016 Rok 2015
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• konsolidovaný celok 

Tabuľka č. 60 Prehľad pohľadávok za konsolidovaný celok za rok 2016 

 

spolu (netto)                   
1=2+3-4

z toho v lehote 
splatnosti           

2

z toho po lehote 
splatnosti              

3

opravné 
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 743 122,04 506 544,42 1 890 514,00 1 653 936,38 680 765,93 477 387,90 1 802 462,36 1 599 084,33
* krátkodobé 743 122,04 506 544,42 1 889 612,58 1 653 034,96 680 758,93 477 387,90 1 801 560,94 1 598 189,91
* dlhodobé 0,00 0,00 901,42 901,42 7,00 0,00 901,42 894,42
ZŠ Nad Medzou 52,93 52,93 0,00 0,00 46,36 46,36 0,00 0,00
* krátkodobé 52,93 52,93 0,00 0,00 46,36 46,36 0,00 0,00
* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZŠ Lipová 69,74 69,74 0,00 0,00 37,84 37,84 0,00 0,00
* krátkodobé 69,74 69,74 0,00 0,00 37,84 37,84 0,00 0,00
* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZŠ Levočská 1 105,57 1 105,57 0,00 0,00 802,41 802,41 0,00 0,00
* krátkodobé 1 105,57 1 105,57 0,00 0,00 802,41 802,41 0,00 0,00
* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZŠ Nejedlého 1 167,88 1 167,88 0,00 0,00 1 922,42 1 922,42 292,86 292,86
* krátkodobé 1 167,88 1 167,88 0,00 0,00 1 922,42 1 922,42 292,86 292,86
* 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 0,00 414,15 414,15 0,00 0,00
* krátkodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 414,15 414,15 0,00 0,00
* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZUŠ 103,00 103,00 0,00 0,00 188,00 188,00 0,00 0,00
* krátkodobé 103,00 103,00 0,00 0,00 188,00 188,00 0,00 0,00
* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CVČ 16,92 16,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* krátkodobé 16,92 16,92 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
SŠZ 7 129,74 7 129,74 0,00 0,00 13 803,84 13 803,84 0,00 0,00
* krátkodobé 7 129,74 7 129,74 0,00 0,00 13 803,84 13 803,84 0,00 0,00
* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Domov dôchodcov 34 784,45 34 784,45 86 977,16 86 977,16 59 411,21 50 196,36 83 414,17 74 199,32
* krátkodobé 34 784,45 34 784,45 86 977,16 86 977,16 59 411,21 50 196,36 83 414,17 74 199,32
* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MKC 23 147,89 11 930,45 12 045,91 828,47 17 369,48 4 450,57 13 747,38 828,47
* krátkodobé 23 147,89 11 930,45 12 045,91 828,47 17 369,48 4 450,57 13 747,38 828,47
* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOO 403,58 403,58 0,00 0,00 2 646,09 2 646,09 0,00 0,00
* krátkodobé 403,58 403,58 0,00 0,00 2 646,09 2 646,09 0,00 0,00
* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STEZ 69 142,73 75 630,33 0,00 6 487,60 43 057,94 49 545,54 0,00 6 487,60
* krátkodobé 69 142,73 75 630,33 0,00 6 487,60 43 057,94 49 545,54 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. 14 593,68 17 299,43 0,00 2 705,75 13 715,45 6 316,36 10 104,84 2 705,75
* krátkodobé 14 593,68 17 299,43 0,00 2 705,75 13 715,45 6 316,36 10 104,84 2 705,75
* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 246 240,50 84 749,08 326 255,57 164 764,15 143 216,60 44 755,36 259 239,91 160 778,67
* krátkodobé 246 240,50 84 749,08 326 255,57 164 764,15 143 216,60 44 755,36 259 239,91 160 778,67
* dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emkobel, a.s. 981 371,61 842 381,51 141 281,04 2 290,94 926 314,99 876 297,52 52 308,41 2 290,94
* krátkodobé 973 768,68 834 778,58 141 281,04 2 290,94916 927,49 866 910,02 52 308,41 2 290,94
* dlhodobé 7 602,93 7 602,93 0,00 0,00 9 387,50 9 387,50 0,00 0,00
SPOLU 2 122 452,26 1 583 369,03 2 457 073,68 1 917 990,45 1 903 712,71 1 528 810,72 2 221 569,93 1 846 667,94

Rok 2015 Rok 2016

Druh pohľadávky
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Pohľadávky (brutto) v rámci konsolidovaného celku v sume 3 750 tis. Eur oproti roku 
2015 klesli o 290 tis. Eur. Znížili sa pohľadávky v materskej účtovnej jednotke aj  
v obchodných spoločnostiach. K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky v hodnote  
1 847 tis. Eur. V obchodnej spoločnosti  Lesy mesta Spišská Nová Ves,  s. r. o. zostali  
pohľadávky voči odberateľom približne na rovnakej úrovni ako v roku 2015, z celkovej 
hodnoty pohľadávok       304 tis. Eur   sú po lehote splatnosti krátkodobé pohľadávky  
vo výške 259 tis.  Pohľadávky sú znížené o opravnú položku v hodnote 161 tis. Eur. Emkobel 
a.s. eviduje z celkovej výšky pohľadávok 929 tis. Eur pohľadávky z obchodného styku  
po splatnosti do 1 mesiaca vo výške 853 tis. Eur. K pohľadávkam po splatnosti nad 1 rok  
v hodnote 2 tis. Eur  je vytvorená opravná položka. Aj v tejto spoločnosti došla k zníženiu 
pohľadávok oproti roku 2015 o 55 tis. Eur. Z rozpočtových organizácii najvyššie pohľadávky 
eviduje domov dôchodcov (134 tis. Eur) za platby klientov, ktorých príjem nestačí pokryť 
náklady na sociálnu službu, z toho je 74 tis. Eur  nedobytná pohľadávka. Pohľadávky v tomto 
zariadení mierne stúpli. Vyššie pohľadávky sú evidované v SŠZ 14 tis. Eur, čo je dobropis  
za dodávku tepla v roku 2016. Pohľadávky z preplatkov za dodávku energií sú aj v ďalších 
RO. Z príspevkových organizácií mesta sú najvyššie pohľadávky v STEZ 50 tis. Eur z toho  
voči odberateľom v sume 40 tis. Eur. Pohľadávky tejto organizácie klesli oproti roku 2015  
o 26 tis. Eur. 

8.4 Záväzky 

• za materskú účtovnú jednotku 

Tabuľka č. 61 Prehľad záväzkov za materskú účtovnú jednotku za rok 2016 

1 163 047,32 684,61 1 112 191,87 688,95

221 400,12 0,00 230 989,53 0,00

379 - Iné záväzky (pamätník elektrifikácie) 4 050,32 0,00 1 025,12 0,00

217 349,80 0,00 229 964,41 0,00

4 874,54 0,00 7 304,31 0,00

212 475,26 0,00 222 660,10 0,00

941 647,20 684,61 881 202,34 688,95

654 084,21 684,61 617 451,25 688,95

180 805,96 684,61 108 855,05 688,95

473 278,25 0,00 508 596,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

227 868,86 0,00 211 057,94 0,00

137 912,08 0,00 125 518,47 0,00

89 956,78 0,00 85 539,47 0,00

19 901,88 0,00 17 021,76 0,00

371,22 0,00 0,00 0,00

19 530,66 0,00 17 021,76 0,00

29 607,41 0,00 25 956,90 0,00

0,00 0,00 5 232,23 0,00

29 607,41 0,00 20 724,67 0,00

10 184,84 0,00 9 714,49 0,00

10 184,84 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 31.12.2016
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)
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Stav záväzkov mesta k 31. 12. 2016 vo výške 1 163 tis. Eur je oproti roku 2015 vyšší  
o 51 tis. Eur. Dlhodobé záväzky klesli o viac ako 9 tis. Eur, krátkodobé naopak stúpli  
o 60 tis. Eur. Vyššie sú záväzky voči dodávateľom o 37 tis. Eur za neuhradené faktúry  
v lehote splatnosti a voči zamestnancom o 16 tis. Eur zo mzdy za mesiac december. Po lehote 
splatnosti je faktúra vo výške 684,61 Eur za renováciu tonerov od s.r.o. Laser servis. Mesto 
záväzky po lehote splatnosti nad 60 dní neeviduje. Na účte iné záväzky sú finančné 
prostriedky z dobrovoľnej zbierky  na zhotovenie pamätníka elektrifikácie SNV vo výške   
4 050,32 Eur, zbierka pokračuje až do roku 2018. Prijaté preddavky v objeme viac ako  
473 tis. Eur sú v porovnaní s rokom 2015 nižšie a predstavujú záväzok mesta vyúčtovať 
prijaté platby za služby v bytoch a nebytových priestoroch. 

Tabuľka č. 62 Prehľad stavu bankových úverov a prijatých pôžičiek v materskej účtovnej jednotke 

 

Dlh mesta v roku 2016 dosiahol 10,97 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania bola na úrovni 3,73 % 
uvedených príjmov. Krátkodobé úvery so splatnosťou do 1 roka predstavujú čiastku  
624 321,38 Eur vrátane úveru zo ŠFRB a nezaplatených úrokov za december, dlhodobé  
2 495 695,06 Eur. 

V roku 2017 zaplatí mesto bankám a ŠFRB splátky istín úverov v zmysle úverových 
zmlúv v predpokladanej  výške 622 535 Eur. 

Tabuľka č. 63 Prehľad stavu bankových úverov a prijatých pôžičiek v  konsolidovanom celku 

 

Stav jednotlivých bankových úverov mesta k 31. 12. 2016 obsahuje aj nezaplatené úroky  
za mesiac december. Dcérske účtovné jednotky k 31. 12. 2016 nevykazovali dlh voči bankám. 

Splátky istiny
Splátky 

úrokov

18/046/09 21.10.2009 Invest. akcie 25.09.2016 304 819,17 304 819,17 2 314,70 0,00

18/083/10 20.12.2010 Most Matuškova 25.11.2020 863 142,00 175 680,00 11 022,44 687 462,00

18/060/10 08.09.2010 Europrojekty 25.08.2021 999 342,68 176 400,00 12 965,02 822 942,68

18/026/13 20.11.2013 Rekonštrukcia miestnych komunikáci í 25.08.2023 250 500,00 33 000,00 3 190,21 217 500,00

746/2013/UZ 27.09.2013 Rekonštrukcia MŠ, zníž.energet.nár. 25.08.2021 401 662,17 99 960,00 9 845,72 301 702,17

505/2014/UZ 25.06.2014 Rekonštrukcia námestia, MK, pozem. 25.05.2024 993 052,95 127 200,00 10 038,88 865 852,95

nezaplatené úroky za 12/2016 1 896,54

3 812 518,97 917 059,17 49 376,97 2 897 356,34

810/2357/2000 23.03.2001 ŠFRB/Panoráma 23.03.2031 232 374,59 9 714,49 10 198,31 222 660,10

4 044 893,56 926 773,66 59 575,28 3 120 016,44

Stav k 

31.12.2016

S p o l u   úvery bez ŠFRB:

S p o l u   úvery so ŠFRB:

Číslo úverovej 

zmluvy

Dátum 

uzatvorenia 

zmluvy

Účel
Úver 

splatný dňa

Stav k 

31.12.2015

Rok 2016

18/046/09 21.10.2009 Invest. akcie 25.09.2016 671 059,17 304 819,17 0,00 1,19 Bez ručenia mesto

18/083/10 20.12.2010 Most Matuškova 25.11.2020 1 038 822,00 863 142,00 688 201,77 1,19 Bez ručenia mesto

18/060/10 08.09.2010 Europrojekty 25.08.2021 1 175 742,68 999 342,68 823 870,34 1,25 Bez ručenia mesto

18/026/13 20.11.2013 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 25.08.2023 283 500,00 250 500,00 217 729,11 1,173 Bez ručenia mesto

746/2013/UZ 27.09.2013 Rekonštrukcia MŠ, zníž.energet.nár. 25.08.2021 591 859,97 401 662,17 301 702,17 2,95 Bl anko zmenka mesto

505/2014/UZ 25.06.2014 Rekonštrukcia námestia, MK, pozem. 25.05.2024 1 120 252,95 993 052,95 865 852,95 1,15 Bl anko zmenka mesto

4 881 236,77 3 812 518,97 2 897 356,34 x x x

18/27/13 12.11.2013 Úverová linka, dodávky plynu 22.01.2015 100 000,00 0,00 0,00 2,45 Bl anko zmenka Emkobel

18/003/13 08.03.2013 Úver na vysielaciu techniku TV Reduta 25.03.2015 567,6 0,00 0,00 3,41 Vi sta  zmenka BIC

4 981 804,37 3 812 518,97 2 897 356,34

810/2357/2000 23.03.2001 ŠFRB/Panoráma 23.03.2031 241 693,52 232 374,59 222 660,10 4,4 mesto

5 223 497,89 4 044 893,56 3 120 016,44 x x x

Popis 
zabezpečenia

Účtovná 
jednotka

S p o l u   úvery  mesto:

S p o l u   úvery  konsolidovaný celok:

S p o l u   úvery  a fin. výpomoc za konsolidovaný celok:

Stav k 
31.12.2016

Čís lo úverovej 
zmluvy

Dátum 
uzatvorenia 

zmluvy
Účel

Úver 
splatný d ňa

Stav k 
31.12.2014

Stav k 
31.12.2015

Úroková 
sadzba



 

109 
 

• za konsolidovaný celok 

Tabuľka č. 64 Prehľad záväzkov za konsolidovaný celok za rok 2016 

 

Záväzky v roku 2016 boli o 865 tis. nižšie ako v predchádzajúcom roku. Rezervy  
sa zvýšili, mesto tvorilo ostatné rezervy na súdne spory v sume 250 tis. Eur. Zákonnú 

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 1 112 191,87 1 111 502,92 688,95 1 163 047,32 1 162 362,71 684,61

* krátkodobé 881 202,34 880 513,39 688,95 941 647,20 940 962,59 684,61

* dlhodobé 230 989,53 230 989,53 0,00 221 400,12 221 400,12 0,00

ZŠ Nad Medzou 109 664,73 109 664,73 0,00 122 381,29 122 381,29 0,00

* krátkodobé 105 481,95 105 481,95 0,00 116 931,28 116 931,28 0,00

* dlhodobé 4 182,78 4 182,78 0,00 5 450,01 5 450,01 0,00

ZŠ Lipová 63 344,28 63 344,28 0,00 65 911,68 65 911,68 0,00

* krátkodobé 61 276,00 61 276,00 0,00 62 866,61 62 866,61 0,00

* dlhodobé 2 068,28 2 068,28 0,00 3 045,07 3 045,07 0,00

ZŠ Levočská 74 389,83 74 389,83 0,00 75 080,72 75 080,72 0,00

* krátkodobé 72 794,20 72 794,20 0,00 73 262,52 73 262,52 0,00

* dlhodobé 1 595,63 1 595,63 0,00 1 818,20 1 818,20 0,00

ZŠ Nejedlého 126 723,97 126 723,97 0,00 138 670,22 138 670,22 0,00

* krátkodobé 120 353,77 120 353,77 0,00 131 468,96 131 468,96 0,00

* dlhodobé 6 370,20 6 370,20 0,00 7 201,26 7 201,26 0,00

ZŠ Ing. Kožucha 114 480,03 114 480,03 0,00 118 778,62 118 778,62 0,00

* krátkodobé 109 988,60 109 988,60 0,00 115 144,02 115 144,02 0,00

* dlhodobé 4 491,43 4 491,43 0,00 3 634,60 3 634,60 0,00
ZŠ Komenského 94 420,98 94 420,98 0,00 93 329,13 93 329,13 0,00

* krátkodobé 87 402,21 87 402,21 0,00 87 572,15 87 572,15 0,00

* dlhodobé 7 018,77 7 018,77 0,00 5 756,98 5 756,98 0,00

ZŠ Hutnícka 102 069,30 102 069,30 0,00 92 447,07 92 447,07 0,00

* krátkodobé 96 970,89 96 970,89 0,00 86 684,35 86 684,35 0,00

* dlhodobé 5 098,41 5 098,41 0,00 5 762,72 5 762,72 0,00

ZUŠ 58 868,38 58 868,38 0,00 63 405,06 63 405,06 0,00

* krátkodobé 56 657,42 56 657,42 0,00 62 845,20 62 845,20 0,00

* dlhodobé 2 210,96 2 210,96 0,00 559,86 559,86 0,00

CVČ 21 130,50 21 130,50 0,00 24 165,97 24 165,97 0,00

* krátkodobé 20 615,39 20 615,39 0,00 24 081,79 24 081,79 0,00

* dlhodobé 515,11 515,11 0,00 84,18 84,18 0,00

SŠZ 220 681,76 219 327,86 1 353,90 240 453,80 240 369,80 84,00

* krátkodobé 214 699,26 213 345,36 1 353,90 234 434,96 234 350,96 84,00

* dlhodobé 5 982,50 5 982,50 0,00 6 018,84 6 018,84 0,00

Domov dôchodcov 143 455,98 143 455,98 0,00 171 665,57 171 665,57 0,00

* krátkodobé 139 191,96 139 191,96 0,00 166 014,40 166 014,40 0,00

* dlhodobé 4 264,02 4 264,02 0,00 5 651,17 5 651,17 0,00

MKC 56 279,63 35 586,50 20 693,13 38 870,83 36 187,29 2 683,54

* krátkodobé 56 106,40 35 413,27 20 693,13 38 328,89 35 645,35 2 683,54

* dlhodobé 173,23 173,23 0,00 541,94 541,94 0,00

ZOO 20 575,07 20 575,07 0,00 16 854,94 16 854,94 0,00

* krátkodobé 19 882,17 19 882,17 0,00 16 271,33 16 271,33 0,00

* dlhodobé 692,90 692,90 0,00 583,61 583,61 0,00
STEZ 106 172,48 106 172,48 0,00 148 052,68 148 052,68 0,00

* krátkodobé 105 214,46 105 214,46 0,00 146 685,39 146 685,39 0,00

* dlhodobé 958,02 958,02 0,00 1 367,29 1 367,29 0,00

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 38 008,15 32 820,11 5 188,04 40 665,45 25 793,47 14 871,98

* krátkodobé 32 820,11 32 820,11 0,00 33 248,18 18 376,20 14 871,98

* dlhodobé 5 188,04 0,00 5 188,04 7 417,27 7 417,27 0,00

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 296 034,03 295 667,19 366,84 302 476,92 302 476,92 0,00

* krátkodobé 261 575,69 261 208,85 366,84 262 828,57 262 828,57 0,00

* dlhodobé 34 458,34 34 458,34 0,00 39 648,35 39 648,35 0,00

Emkobel, a.s. 335 275,85 335 275,85 0,00 389 531,45 389 531,45 0,00

* krátkodobé 335 098,43 335 098,43 0,00 388 229,95 388 229,95 0,00

* dlhodobé 177,42 177,42 0,00 1 301,50 1 301,50 0,00

SPOLU 3 093 766,82 3 065 475,96 28 290,86 3 305 788,72 3 287 464,59 18 324,13

Rok 2015 Rok 2016

Druh záväzku
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dlhodobú rezervu tvorili Lesy mesta s.r.o. 100 tis. Eur, krátkodobú 126 tis. Eur. Ostatné 
rezervy v tejto spoločnosti boli 159 tis. Eur. Oproti predchádzajúcemu roku klesli rezervy  
v tejto spoločnosti pretože nebola vytvorená rezerva na pestovnú činnosť. Záväzky voči 
dodávateľom v roku 2016 stúpli o 17 tis. Eur, ostatné záväzky sa znížili. Spoločnosť je 
schopná uhradiť všetky svoje splatné záväzky. 

Emkobel a.s. tvorila ostatnú dlhodobú rezervu v sume 40 tis. Eur a zákonnú krátkodobú  
v sume 11 tis. Eur. Krátkodobé záväzky sa zvýšili o 53 tis. Eur, najvýraznejšie  
z obchodného styku o 64 tis. Eur. Ostatné záväzky zaznamenali pokles. Spoločnosť neeviduje 
záväzky po lehote splatnosti.  

V obchodnej spoločnosti BIC, s. r. o. tvoria záväzky po lehote splatnosti 15 tis. Eur. 
Jedná sa o krátkodobý záväzok z obchodného styku.  

Rozpočtové organizácie mesta evidujú záväzky z neuhradených faktúr za mesiac 
december 2016 a záväzky z titulu nevyplatených miezd a odvodov za mesiac december. 

Z príspevkových organizácií sú najvyššie záväzky v STEZ a MKC. MKC eviduje 
záväzky voči dodávateľom energií, aj po lehote splatnosti, a voči zamestnancom z titulu 
nevyplatených miezd za mesiac december. STEZ vykazuje záväzky voči dodávateľom  
v lehote splatnosti a voči zamestnancom z nevyplatených miezd za december a z odvodov 
súvisiacich zo mzdami. 

Záväzok voči štátu eviduje mesto vo výške 202 tis. Eur, časť tejto sumy tvorí tretia 
splátka z neukončeného projektu rekonštrukcie ZOS. Po jej úhrade je záväzok voči štátu 
usporiadaný. 

9. Hospodársky výsledok za rok 2016 – vývoj nákladov a výnosov  
za materskú účtovnú jednotku 

• vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku 

Tabuľka č. 65 Náklady  - popis a výška významných položiek v Eur 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma           
 k 31. 12. 2016 

Suma             
k 31. 12. 2015 

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  265 275,41 274 953,98 

502 – Spotreba energie 244 067,38 480 379,74 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie 895 617,52 977 724,51 

512 – Cestovné 6 756,70 6 739,30 

513 – Náklady na reprezentáciu  37 451,47 33 995,19 

518 – Ostatné služby  2 608 486,50 2 044 552,53 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  2 155 944,39 2 073 211,07 

524 – Zákonné sociálne náklady 765 928,79 736 682,89 

525 – Ostatné sociálne poistenie 25 205,44 25 328,28 

527 – Ostatné sociálny náklady 138 818,95 130 193,00 

528 -  Sociálne náklady nad rámec 10 719,00 8 383,00 

Dane a poplatky  538 – Ostatné dane a poplatky 65 246,40 64 332,29 

Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

541 – ZC predaného DNM a DHM 193 509,61 121 528,97 

542 – Predaný materiál 107,67 602,33 

544 -  Zmluvné pokuty a penále 0,00 0,00 

546 – Odpis pohľadávky 69 641,37 22 198,42 
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546 1 – Odpis pohľadávky daňovej 6 115,38 34 848,27 

546 2 – Odpis pohľadávky nedaňovej 9 888,35 44 092,60 

548 – Ostatné náklady na prev. 
činnosť 

491 192,53 184 946,25 

549 – Manká a škody 0,00 0,00 

Odpisy, rezervy a opravné 
položky z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie 
čas. rozlíšenia 

551 1 – Odpisy majetkové od. vlastné 613 718,63 597 005,02 

551 2 – Odpisy organizačné od. 
vlastné 

48 232,04 60 978,45 

551 3 – Odpisy tepelné hospodárstvo  148 599,53 353 865,10 

551 31,40 – Odpisy z KT ŠR a EÚ 687 628,41 687 352,21 

551 4,5-Zostatková cena pri likvidácii 9 317,91 13 628,20 

553 – Tvorba ostatných rezerv 256 193,07 4 392,00 

558 – Tvorba ostatných rezerv – pohľ. 0,00 48,00 

559 – Tvorba oprav. pol. z finančnej 
čin. 

0,00 0,00 

Finančné náklady  561 – Predané cenné papiere a podiely 0,00 0,00 

562 – Úroky z úveru 58 208,69 92 123,34 

563 – Kurzové straty 9,72 1,55 

568 – Ostatné finančné náklady 52 112,27 49 170,23 

Náklady na transfery a náklady 
z odvodu príjmov  

584 1– Náklady na transfer - bežné 8 203 686,64 7 563 951,15 

584 2 – Náklady na transfer - 
kapitálové 

756 280,48 753 679,66 

585 – Náklady na transfer ostat. sub. 
VS 

3 717,16 4 494,32 

586 1 – 3 Náklady na transfer iným 
sub. 

1 124 520,77 1 076 878,17 

586 4 – Náklady na transfer RŠK  189 650,27 431 086,56 

587- náklady na ostatné transfery 975,75 722,19 

Dane z príjmov 591 – Splatná daň z príjmov - 
zrážková 

2 096,29 1 925,85 

SPOLU  20 144 920,49 18 955 994,62 

 
Náklady za rok 2016 v čiastke 20 145 tis. Eur boli o 1 190 tis. vyššie ako v roku 2015. 

Viac sa v roku 2016 vynaložilo na ostatné služby (o 563 tis. Eur v tom koncesná zmluva VO, 
odvoz odpadu, likvidácia skládok). Vyššie boli aj náklady na transfery organizáciám  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (o 640 tis. Eur), transfery, ktoré sa poskytli iným 
subjektom a  na služby vo verejnom záujme (vykrytie straty MHD). Mesto vytvorilo v roku 
2016 rezervu na súdne spory, ktorá sa v roku 2015 netvorila. Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť sa zvýšili o 307 tis. Eur z titulu vyradenia PD (175 tis. Eur). Prehľad vybraných 
nákladov mesta je v tabuľkách. 

Tabuľka č. 66 Prehľad nákladov - Ostatné služby (účet 518) v Eur 
 31.12.2016 31.12.2015 

Ubytovanie zo služobných ciest na zamestnávateľa 2 854,71 1 116,12 
Telekomunikačné služby 166 201,49 157 488,67 
Poštovné 42 380,50 36 898,09 
Internet 7 220,24 9 564,50 
Školenia, kurzy, semináre 6 625,40 11 327,07 
Audítorské služby, poradenské 24 437,45 23 161,94 
Reklama, propagácia 18 479,66 17 330,96 
Nájomné 24 602,79 22 780,69 
Ochrana objektov 112 139,33 114 910,88 
Posudky 24 129,47 27 342,30 
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Stočné 38 271,89 37 632,21 
Inzercia 2 035,00 2 466,00 
Zber odpadov 1 037 356,30 983 892,50 
Čistenie mesta 173 280,96 188 654,60 
SMS parkovanie, podiel na prevádzkovaní systému 6 411,92 4 856,09 
Služby informačných a komunikačných technológii, WEB 57 105,60 61 905,60 
Koncesia verejné osvetlenie 493 560,00 0,00 
Iné v tom projekty 371 393,79 343 177,09 
Ostatné služby spolu: 2 608 486,50 2 044 552,53 

 
Ratingovej agentúre boli uhradené finančné prostriedky vo výške 4 235 Eur. Na úhradu 
audítorských  služieb bolo v roku 2016  vynaložených 7 200 Eur. 

Tabuľka č. 67 Prehľad ostatných prevádzkových nákladoch (účet 548) 

 31.12.2016 31.12.2015 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – členské  41 055,85 66 662,73 
Hmotná núdza – prídavky záškoláci 13 571,04 10 207,68 
Odmeny poslancom a komisiám 62 388,14 46 620,69 
Tvorba úspor pre deti v DD 3 781,00 11 044,50 
Rozdiely zo zaokrúhlenia 1,38 1,80 
Vyradenie  majetku, zúčtovanie ZC ,opravy, iné 370 395,12 50 408,85 
Spolu: 491 192,53 184 946,25 

 

Tabuľka č. 68 Výnosy  - popis a výška významných položiek v Eur 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma           
k 31. 12. 2016 

Suma  
k 31. 12. 2015 

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 56 281,03 55 302,08  

Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov 

 632 – Daňové výnosy samosprávy 13 874 399,68 12 564 730,71 

621-aktivácia materiálu 0,00 0,00 

633 – Výnosy z poplatkov  1 635 287,22 1 580 943,68 

Ostatné výnosy 641 – Tržby z predaja DN a DHM 927 957,58 316 210,04 

642 – Tržby z predaja materiálu 7 511,89 14 724,91 

644  -Zmluvné pokuty, penále a úroky.. 504,96 0,00 

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky 45 961,05 67 833,65 

646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok 123,05 141,90 

648 – Ostatné výnosy 1 490 566,61 1 713 884,66 

Zúčtovanie rezerv  a opravných 
položiek  

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 4 392,00 76 727,00 

z prevádzkovej a finančnej 
činnosti  

658 – Zúčtovanie opravných položiek 161 200,40 122 217,09 

Finančné výnosy 661 – Tržby z predaja cenných papierov 0,00 0,00 

662 – Úroky, 663 kurzové zisky 9 867,80 10 634,75 

665 – Výnosy z dlhodob. finan. majetku  32 480,00 25 040,00 

Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov    

693-  Výnosy z BT zo ŠR 390 179,50 426 388,43 

694 - Výnosy z KT zo ŠR 640 551,78 639 672,60 

694 7 – Výnosy z KT zo ŠR - ZŠ 177 137,11 184 944,41 

697- Výnosy z BT mimo VS 15 614,06 94 382,38 

698- Výnosy z KT mimo VS 25 035,84 24 613,37 

699- Výnosy RO 1 471 972,18 1 392 258,81 

Spolu  20 967 023,74 19 310 650,47 
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Výnosy za rok 2016 v čiastke 20 967 tis. Eur boli vyššie oproti predchádzajúcemu roku  
o 1 656 tis. Eur. Daňové výnosy sa zvýšili vplyvom vyššej podielovej dane a miestnych daní 
o 1 309 tis. Eur a o 54 tis. Eur sa zvýšili výnosy z  poplatkov. Tržby z predaja majetku boli 
vyššie o 612 tis. Eur. Zvýšenie sa týkalo aj rozpočtových organizácií, hlavne domova 
dôchodcov, kde príjmy porástli o 80 tis. Eur. Ostatné výnosy vedené na účte 648 klesli  
v porovnaní s rokom 2015 o 224 tis. Eur, najvýraznejšie u nájomného v priemyselnom parku 
o 216 tis. Eur z dôvodu predaja majetku. Nižšie boli výnosy z bežných transferov zo štátneho 
rozpočtu aj od poskytovateľov mimo verejnej správy. 

Tabuľka č. 69 Prehľad daňových výnosov a výnosov z poplatkov je v tabuľke 

632 Daňové výnosy samosprávy 31.12.2016 31.12.2015 

Poukázaný podiel na dani z príjmov zo štátneho rozpočtu 11 947 268,19 10 666 441,80 

Dane za špecifické služby - za psa 38 134,47 45 625,02 

Dane za špecifické služby - za predajné automaty 1 437,48 1 633,28 

Dane za špecifické služby - za ubytovanie 21 122,20 17 359,60 

Dane za špecifické služby - za užívania verejného priestranstva 180 616,80 178 725,86 

Daň z nehnuteľností  1 683 696,13 1 652 289,64 

Daň za dobývací priestor 2 124,41 2 655,51 

Daňové výnosy samosprávy spolu  13 874 399,68 12 564 730,71 

   

633 Výnosy z poplatkov   

Poplatky za komunálny odpad 787 867,78 786 603,13 

Poplatok za uloženie odpadu na skládku 287 150,50 243 118,26 

Poplatok za DSO 5 384,25 0,00 

Za znečisťovanie ovzdušia 10 247,60 9 898,50 

Ostatné poplatky a správne poplatky 544 637,09 541 323,79 

Výnosy z poplatkov spolu 1 635 287,22 1 580 943,68 

 
Hospodársky výsledok v sume 822 103,25 Eur bol zúčtovaný na účet 428 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

• vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 

Tabuľka č. 70 Vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 

Účet Názov účtu Náklady k 31. 12. 2016 Náklady k  31. 12. 2015 

  Náklady hlavná podnikateľská hlavná podnikateľská 

50x Spotrebované nákupy 3 664 923,54 4 204 447,64 3 980 136,24 4 649 986,88 

51x Služby 4 839 024,42 2 337 230,41 4 270 733,75 2 566 869,82 

52x Osobné náklady 16 172 770,65 2 111 617,40 15 465 285,40 2 243 050,44 

53x Dane a poplatky 102 018,25 30 032,92 103 180,97 29 930,38 

54x 
Ostatné náklady na prev. 
činnosť 

897 728,90 58 426,15 534 160,23 62 317,99 

55x 
Odpisy, rezervy, opravné 
položky 

2 545 151,99 346 176,40 2 507 942,33 585 617,58 

56x Finančné náklady 146 628,24 9 266,73 177 366,59 17 216,98 

57x Ostatné mimoriadne náklady 415,00 0,00 0,00 0,00 

58x 
Náklady na transfery a z 
odvodu 

11 750 803,25 51 010,73 11 223 070,86 58 538,19 

59x 
Splatná a dodatočná daň z 
príjmov 

2 397,24 82 782,44 2 401,84 81 428,02 

  Spolu 40 121 861,48 9 230 990,82 38 264 278,21 10 294 956,28 
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Náklady v roku 2016 (agregované) v konsolidovanom celku v porovnaní s rokom 2015 
stúpli o 794 tis. Eur. V hlavnej činnosti bolo zvýšenie výraznejšie (o 1 858 tis. Eur), 
podnikateľská činnosť naopak poklesla o 1 064 tis. Eur. Zvýšenie nákladov hlavnej činnosti 
bolo spôsobené vyššími nákladmi na služby (o 569 tis. Eur), na mzdy a odvody  
(o 708 tis. Eur), na prevádzkové náklady  (o 364 tis. Eur), na transfery (o 528 tis. Eur). 
Vzájomné náklady a výnosy v jednotlivých účtovných jednotkách sa eliminovali – 
konsolidovali. Konsolidačné úpravy nákladov vo výške 11 975 tis. Eur tvorili úpravy  
v hlavnej činnosti 11 297 tis. Eur a v podnikateľskej činnosti 678 tis. Eur. Najvyššou čiastkou 
konsolidácie 8 960 tis. Eur bola úprava účtu 584 Náklady na transfery z rozpočtu obce  pre 
RO a PO, ktorý sa eliminoval v plnej výške. V plnej výške 1 399 tis. Eur sa eliminoval účet 
588 Náklady z odvodu príjmov RO a účet 589 Náklady z budúceho odvodu príjmov  
73 tis. Eur. Konsolidačnými úpravami prešli aj účty 501, 502, 504, 513, 518, 527, 532, 538, 
548, 587. 

Tabuľka č. 71 Prehľad úprav nákladov a výnosov v roku 2016 

Rok 2016 Hlavná činnosť 
Podnikateľská 
činnosť Činnosti celkom 

Náklady Agregovaný výkaz 40 121 861,48 9 230 990,82 49 352 852,30 

  Konsolidovaný výkaz 28 824 878,45 8 553 394,28 37 378 272,73 

  Rozdiel: 11 296 983,03 677 596,54 11 974 579,57 

Výnosy Agregovaný výkaz 40 903 923,17 9 422 512,95 50 326 436,12 

  Konsolidovaný výkaz 29 728 981,73 8 622 874,82 38 351 856,55 

  Rozdiel: 11 174 941,44 799 638,13 11 974 579,57 

 
Agregovaný výsledok hospodárenia konsolidovaného celku sa po realizácii 

konsolidačných úprav v roku 2015 nezmenil, bol vo výške 533 717,22 Eur, z toho z hlavnej 
činnosti 368 364,64 Eur a z podnikateľskej činnosti 165 352,58 Eur. Výsledok hospodárenia 
za rok  2016 bol oproti roku 2015 vyšší o 440 tis. Eur. Po zaúčtovaní konsolidačných úprav sa 
taktiež nezmenil, bol vo výške 973 583,82 Eur. Z hlavnej činnosti sa dosiahol zisk v sume  
904 103,28 Eur, z podnikateľskej činnosti 69 480,54 Eur. 

Tabuľka č. 72 Agregovaný výsledok hospodárenia konsolidovaného celku 

Výsledok hospodárenia Stav k 31. 12. 2015 Stav k 31. 12. 2016 

Agregovaný výkaz 533 717,22 973 583,82 

Konsolidovaný výkaz 533 717,22 973 583,82 

Rozdiel 0,00 0,00 
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10. Ostatné dôležité informácie 

10.1 Prijaté granty a transfery 
Tabuľka č. 73 Prehľad prijatých bežných príspevkov, transferov a grantov v roku 2016 

P.č. Poskytovateľ Suma v Eur Účel

1. Okresný úrad, odbor školstva Košice - normatív 6 403 135,00 Výchovno-vzdelávací proces - normatív

2. Okresný úrad, odbor školstva Košice - účelový 446 730,38 Výchovno-vzdelávací proces - účelové

3. Okresný úrad, odbor školstva Košice - MŠ 59 190,00Účelové na predškolskú výchovu

4. Ministerstvo vnútra SR 54 404,35 Matričná činnosť

5. Ministerstvo výstavby a RR SR 35 067,51 Výkon činnosti stavebného úradu

6. Ministerstvo výstavby a RR SR 21 157,97 Výkon činnosti ŠFRB

7. Ministerstvo výstavby a RR SR 1 628,94 Špecializovaný stavebný úrad

8. Okresný úrad, odbor školstva 41 183,00 Výkon činnosti školského úradu

9. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP 3 280,00 Výkon činnosti v oblasti ŽP

10. Ministerstvo vnútra SR 15 919,51 Výkon činnosti v registri obyvateľov a evidencie

11. Ministerstvo vnútra SR 28 059,20 Voľby do NR SR

Prenesené kompetencie celkom 7 109 755,86  
 

1. MPSVaR SR 741 120,00 Prevádzka Domova dôchodcov

2. MPSVaR SR 21 600,00 Prevádzka útulku Dom humanity

3. Úrad práce soc. veci a rodiny 21 947,68 Chránené pracovisko, podpora zamest. 

4. Úrad práce soc. veci a rodiny 13 453,44 Prídavky na deti

5. Úrad práce soc. veci a rodiny 62 575,55 Stravné pre deti v hmotnej núdzi

6. Úrad práce soc. veci a rodiny 14 176,40 Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi

7. Úrad práce soc. veci a rodiny 179 598,06 Osobitný príjemca, dávky

8. Úrad práce soc. veci a rodiny 53 521,32 Osobitný príjemca, prídavky, pôrodné

9. Úrad práce soc. veci a rodiny 22 047,20 Osobitný príjemca, rodičovský príspevok

10. Úrad práce soc. veci a rodiny 46 034,82 Dobrovoľnícka činnosť, aktivácia

Transfery na soc. účely a podporu zamestnanosti1 176 074,47

1. Úrad práce soc. veci a rodiny 108 507,06 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie

2. Ministerstvo školstva SR z ESF a ŠR 1 585,63 Projekt PRINED

Transfer pre školy a domov d. na bežné výdavky 110 092,69

1. Košický samosprávny kraj 3 600,00 Trh ľudových remesiel

2. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR 4 531,00 Dopravné ihrisko

3. Okresný úrad, odbor školstva Košice 1 200,00 Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Nejedlého

4. Košický samosprávny kraj 5 000,00 Dni humoru na Spiši

5. Iné granty 5 748,57 DOS, dobrov. hasiči,Nadácia Pontis, Lesy mesta SNV

6. Iné obce 303,34 na činnosť CVČ

7. Environmentálny fond 67 100,40 Odstránenie skládok

8. Zahraničný grant z USA 7 157,59 Spišský trh

Ostatné transfery a granty celkom 94 640,90

8 490 563,92Bežné transfery a granty celkom  
 

V predchádzajúcej tabuľke sú granty a transfery mesta bez rozpočtových organizácií.  
V domove dôchodcov prijali granty od sponzorov v sume 8 000 Eur. V školstve tvorili dary  
a  sponzorské čiastku 31 280 Eur. 

Príjem z kapitálových grantov a transferov dosiahol sumu 13 025,20 Eur, z toho  
10 000 Eur tvoril kapitálový transfer na rekonštrukciu telocvične v ZŠ Z. Nejedlého.  
Na zhotovenie pamätníka elektrifikácie mesta schválilo MsZ uznesením č. 97/2015 
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.  Za rok 2016 prispeli darcovia sumou 3 025,20 Eur.   
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Od 1. 10. 2015 sa na tento účel vyzbieralo celkom 4 050,32 Eur. Zbierka pokračuje aj v roku 
2017. V roku 2016 bol plánovaný kapitálový transfer zo ŠR na nákup troch bytov  
pre reštituentov vo výške 105 tis. Eur.  Do 31. 12. 2016 neboli finančné prostriedky na účet 
pripísané,  je predpoklad, že tento príjem bude naplnený až v roku 2017. 

10.2 Poskytnuté dotácie 

V roku 2016 mesto neposkytlo žiadne dotácie svojim obchodným spoločnostiam  
v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v platnom znení. Právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý 
pobyt  na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, boli poskytnuté finančné 
prostriedky na základe VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová 
Ves a to na podporu všeobecne prospešných služieb. Prehľad je uvedený v tabuľkách: 

Tabuľka č. 74 Poskytnuté finančné prostriedky 

Program Zdroj 
Funkčná 

klasifikácia 
Položka, 

podpoložka 
Poskytnutý transfer 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie za 
rok 2016 

5.2.4 41 01116 641001 Príspevkovej organizácii 3 000 1 201 1 200,00 

5.2.4 41 01116 641006 Rozpočtovej organizácii 3 000 600 600,00 

5.2.4 41 01116 642001 
Občianskemu združ., 
nadácií... 

13 200 15 128 15 050,00 

5.2.4 41 0810 642001 
Členom RŠK, športovým 
klubom 

192 233 192 233 189 723,00 

5.2.4 41 01116 642002 Neziskovej organizácii 2 480 1 982 1 981,48 

5.2.4 41 01116 644002 Ostatnej právnickej osobe 520 2 190 2 090,00 

5.2.4 41 01116 644003 
Fyzickej osobe -
podnikateľovi 

800 1 899 1 899,00 

    Spolu 215 233 215 233 212 543,48 

 
Tabuľka č. 75 Športové kluby združené v Rade športových klubov získali od mesta tieto dotácie 

P. č. Transfer športovým klubom združeným v RŠK Poskytnutá dotácia 
rok 2016  v  € 

1. RTVŠ MIX 400,00 

2. Futbalový klub  42 640,00 

3. BK 04 AC LB 37 000,00 

4. BK 04 AC LB  750,00 

5. Volejbalový klub 3 000,00 

6. ŠKBD  800,00 

7. ŠKBD  500,00 

8. Klub plávania 1 400,00 

9. Cykloklub 700,00 

10. TJ Tatran 2 500,00 

11. MO Slovenského rybárskeho zväzu 200,00 

12. Džudo klub 900,00 

13. SKI DEVILS 800,00 

14. Lyžiarsky klub 800,00 

15. ŠKBD  10 000,00 

16. Jazdecký klub Slávia 900,00 

17. Atletický športový klub Slávia pri ZŠ Lipová 800,00 
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18. Floorball club Young Arrows 833,00 

19. TJ Čingov 400,00 

20. ŠK Fbk Kométa 1 200,00 

21. ŠK STEZ 3 000,00 

22. Klub spišských strelcov 900,00 

23. Kynologický klub Canis č. 1 300,00 

24. Stolnotenisový klub Lesy mesta SNV 500,00 

25. Letecko-modelársky klub 600,00 

26. Stolnotenisový oddiel BBF 900,00 

27. Športový strelecký klub Rušňové depo 1 200,00 

28. IGLOW - Karate klub 500,00 

29. Športový klub MPK 500,00 

30. Hockey club 4 000,00 

31. Hokejový klub 68 000,00 

32. Tenisový klub 500,00 

33. Mestský šachový klub 600,00 

34. Krasokorčuliarsky klub 200,00 

35. Športový klub Iglovia 500,00 

36. Športový klub Iglovia 500,00 

37. Telovýchovná jednota SPILIPO 500,00 
  SPOLU 189 723,00 

 
Tabuľka č. 76 Dotácie poskytnuté ďalším organizáciám, združeniam, nadáciám mimo RŠK 

P. č. Transfer občianskym združeniam, nadáciám v  € 

1. Únia žien Slovenska - krajská organizácia  50,00 

2. Únia žien Slovenska - krajská organizácia  50,00 

3. Únia žien Slovenska - krajská organizácia  250,00 

4. SRRZ - Rodičovské združenie pri ZŠ Komenského 900,00 

5. SRRZ - Rodičovské združenie pri MŠ Hanulová ul. 400,00 

6. Občianske združenie hviezdica 900,00 

7. Cantus Villa Nova 150,00 

8. Cantus Villa Nova 100,00 

9. Klub slovenských turistov Prielom 100,00 

10. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 100,00 

11. BDSkrew 600,00 

12. Banícky spolok Spiš 400,00 

13. Banícky spolok Spiš 150,00 

14. Ideálna Mládežnícka Aktivita 200,00 

15. Rada rodičovského združenia pri ZŠ Hutnícka 350,00 

16. Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany 100,00 

17. Rodiny pre Spiš, o. z. 150,00 

18. Občianske združenie Novoveská Huta 400,00 

19. Občianske združenie Novoveská Huta 500,00 

20. Plavecký seniorsky klub 100,00 

21. Rada rodičovského združenia pri MŠ Jilemnického 200,00 

22. Rada rodičovského združenia pri MŠ Jilemnického 100,00 

23. Rada rodičovského združenia pri MŠ Jilemnického 100,00 

24. Rada rodičovského združenia pri MŠ Jilemnického 100,00 
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25. AFL projekt 800,00 

26. SZ zdravotne postihnutých ZO č.13 100,00 

27. SZ zdravotne postihnutých ZO č.10 500,00 

28. Katolícka jednota 200,00 

29. Občianske združenie W.B.W. 150,00 

30. Spišský pivný klub Medveď 50,00 

31. Občianske združenie Kresťanské dietky 50,00 

32. FAMA art 500,00 

33. FAMA art 200,00 

34. OZ SPIŠSKÉ DIVADLO 900,00 

35. Materské centrum DIETKA (Dieťa a matka) 200,00 

36. Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Nová Ves 300,00 

37. Chorus Iglovia 250,00 

38. Spolok rodičov a priateľov ZŠ Spišská Nová Ves, Nejedlého ulica 900,00 

39. Človek a Umenie 250,00 

40. EPEUS pri Gymnáziu Školská 2 000,00 

41. KONTRA 500,00 

42. Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov, občianske združenie 300,00 

43. Spoločnosť Joga v dennom živote 300,00 

44. Základná organizácia chovateľov poštových holubov Spišská Nová Ves 150,00 

 CELKOM 15 050,00 

 
Tabuľka č. 77 Iné transfery 

Transfer príspevkovej organizácii  

Miestny odbor Matice Slovenskej 150,00 

Miestny odbor Matice Slovenskej 150,00 

Múzeum Spiša 900,00 

SPOLU 1 200,00 
 

 
Transfer rozpočtovej organizácii  

Spišské osvetové stredisko 400,00 

Galéria umelcov Spiša 200,00 

Transfer neziskovej organizácii  

Slováci Slovákom n. f. 900,00 

RADOSŤ - nezisková organizácia 500,00 

Y.E.E.S. n. o. - Youth Empowerment in a European Society 231,48 

Modelársky klub ZMoS 09 350,00 

Spolu: 1 981,48 

Transfer ostatnej práv. osobe  

Mafra Slovakia 800,00 

SaH s.r.o. 990,00 

SPIŠTRAVEL s.r.o. 300,00 

Spolu: 2 090,00 

Transfer FO - podnikateľovi  

Ing. Igor Bobák 999,00 

Bc. Ľuboš Bukovinský - Croftman 900,00 

Spolu: 1 899,00 

ČERPANIE CELKOM: 212 543,48 
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2016 

V roku 2016 mesto v oblasti dopravnej infraštruktúry začalo s výstavbou cyklochodníka 
na pravom brehu Hornádu v dĺžke cca 1500 m. Z hľadiska zvyšovania počtu parkovacích 
miest boli realizované parkoviská na sídl. Západ I. – Kováčska ul., a menšie parkoviská  
Za Hornádom, MŠ Tomášika, Dunajská ul., Gaštanová ul. Zrekonštruovali sa chodníky  
pre peších – Lipová ul., Slovenská ul., Jilemnického ul. V rámci cintorínov sa na hlavnom 
cintoríne zrekonštruoval poškodený cintorínsky múr v SV časti a vybudovalo sa vonkajšie 
schodisko pred vstupom na cintorín v Nov. Hute. V oblasti rekonštrukcie objektov mesto 
realizovalo zníženie energetickej náročnosti budov reguláciu systému ústredného vykurovania 
základných škôl Komenského ul., Z. Nejedlého ul., Hutnícka ul. Na ZŠ na Levočskej ul. bola 
vybudovaná šprintérska tartanová dráha a dráha s doskočiskom pre skok do diaľky, 
rekonštrukcia strechy malej telocvične na Hutníckej ul. Z ďalších investičných aktivít mesto 
realizovalo NN prípojku pre MŠ v Nov. Hute, zavedenie informačného systému klient – sestra 
v Domove dôchodcov, rekonštrukcia strešného plášťa na zimnom štadióne v súvislosti  
s MS U18 v hokeji, výmena okien v historickom objekte Reduty, odizolovanie spodnej stavby 
a obnova fasády budovy Mestskej polície. Každoročne sa realizuje aj bežná údržba miestnych 
komunikácií a chodníkov podľa aktuálnych potrieb. 

Výstavba cyklotrasy Hornád – pri Vyšnej hati – Gorkého 

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.  
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  

Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia križovatky Za Šestnástkou – Letecká. 

Cyklistický chodník je situovaný v intraviláne mesta a prechádza územím mestskej 
zástavby a nábrežím rieky Hornád. 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 3m. 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. 

Výstavba bola začatá v roku 2016 s cieľom dokončenia v roku 2017. 

• Predpokladané cenové náklady:   cca 720.000,00 Eur s DPH  
(v zmysle ZoD)  

• Predpokladaný termín realizácie:   do 08/2017 
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• Fotodokumentácia – situácia širších vzťahov, realizácia: 
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Rekonštrukcie a opravy chodníkov 

Účelom rekonštrukcie je podstatné kvalitatívne zlepšenie frekventovaných chodníkov  
na základe požiadaviek mestských výborov a zabezpečenie bezpečnosti chodcov – užívateľov 
komunikácií pre peších. V rámci dobudovania resp. rekonštrukcie chodníkov bol 
z bezpečnostných dôvodov vybudovaný prístup pre žiakov k ZŠ Lipová. Ďalej bol 
zrekonštruovaný chodník na ul. Lipovej spájajúci lokalitu Za Hornádom so sídl. Tarča.  
Na sídl. Mier sa zrekonštruoval chodník na Jilemnického ul. lemujúci MŠ, chodník  
na Kolárskej ulici vrátane schodiska a bezbariérovej rampy, chodník na ul. Slovenskej 3-19, 
ďalej bol dobudované chodník na ul. Mlynskej pri ZŠ Cirkevnej a vstup so schodiskom 
a bezbariérovou rampou do Madaras parku, rekonštrukcia schodov na lávke sídl. Mier. 
V rámci zabezpečenia bezbariérovosti sa zrealizovali úpravy na chodníkoch na sídl. Západ I. 
3x, a na Štefánikovom námestí 1x priechod pre chodcov. Opravený bol chodník v lokalite 
Telep pri veľkom podjazde a tiež chodník pri autobusovej zastávke na ul. Elektrárenskej. 

• Celkové investičné náklady:     cca 200.000,00 Eur s DPH  

• Fotodokumentácia vyššie uvedených akcií:  
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Výstavba parkovísk 

V rámci zvyšovania počtu parkovacích miest v meste boli vytypované lokality 
s nedostatkom parkovacích miest – sídl. Západ Kováčska ulica /46 miest/, sídl. Za Hornádom 
/8 miest/, MŠ Tomášika /5 miest/, Dunajská ul. /4 miesta/, Gaštanová ul. /5 miest/. 

• Celkové investičné náklady:         cca 84.000,00 Eur s DPH 

• Fotodokumentácia vyššie uvedených akcií:  
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Cintoríny 

Vybudovanie terénneho schodiska k vstupu na cintorín v Nov. Hute zo zámkovej dlažby 
a oporným múrom vrátane vstupnej brány, rekonštrukcia poškodeného múra – oplotenia na 
starom cintoríne (severovýchodná strana) – odstránenie existujúceho zdegradovaného 
zmiešaného muriva a realizácia základov s vodorovnou izoláciou, výstavba nového muriva 
z debniacich dielcov s oc. výstužou a betónovou zálievkou. 

• Celkové investičné náklady:    cca 50.000,00 Eur s DPH   

• Fotodokumentácia objektov:   

 

 

Základné a materské školy 

I. Regulácia vykurovacieho systému 

V roku 2016 bolo zrealizované zníženie energetickej náročnosti budov základných škôl, 
vyregulovaním systému ústredného kúrenia – úpravy v kotolni, čerpadlá, termostatické 
hlavice. 

Zoznam škôl: ZŠ Komenského 
ZŠ Nejedlého 
ZŠ Hutnícka 

• Celkové investičné náklady:     cca 78.000,00 Eur s DPH 
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II.  Bežecká tartanová dráha a rozbežisko pre skok do diaľky – ZŠ Levočská ul. 

Realizácia šprintérskej bežeckej dráhy s umelým tartanovým povrchom dĺžky 60 m  
v areáli ZŠ Levočská ul. v mieste pôvodnej atletickej dráhy s antukovým povrchom. Taktiež 
sa realizovala rozbehová dráha s doskočiskom pre skok do diaľky s rovnakým tartanovým 
povrchom. 

• Celkové investičné náklady:     cca 31.000,00 Eur s DPH 

• Fotodokumentácia stavby: 

 

III.  Rekonštrukcia strechy malej telocvične a vybavenie basketbalových košov – ZŠ 
Levočská ul. 

Rekonštrukcia strechy – realizácia zateplenia polystyrénovými doskami, hydroizolačná 
krycia PVC fólia, rekonštrukcia bleskozvodu. Dodávka basketbalových košov – komplet. 

• Celkové investičné náklady:  cca 13.500,00 € s DPH  

• Fotodokumentácia stavby: 
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IV.  Realizácia NN prípojky – MŠ Rybničná 

 

Realizovala sa zemná NN prípojka pre MŠ Rybničnú, ktorá nahradila existujúce vzdušné 
pripojenie z technických dôvodov, najmä kvôli zateplenie objektu MŠ. Ďalej došlo  
k prepojeniu multifunkčného ihriska, teda sfunkčneniu osvetlenia tohto ihriska.  

• Celkové investičné náklady:     cca 8.800,00 Eur s DPH  

• Fotodokumentácia stavby: 

 

Zimný štadión – rekonštrukcia strešného plášťa 

V roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia strešného plášťa zimného štadióna, kde sa 
na pôvodnú netesnú viackrát opravovanú krytinu z asfaltových pásov položila podložka  
s vrchnou krycou FPO fóliou s úpravami na atikovom plechu a rekonštrukciou bleskozvodu. 
Práce boli zrealizované aj v súvislosti s organizáciou MS v hokeji hráčov do 18 rokov v roku 
2017.  

• Celkové investičné náklady:     cca 147.000,00 Eur s DPH  
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• Fotodokumentácia stavby: 

  

Odizolovanie spodnej stavby a rekonštrukcia fasády objektu Mestskej polície 

Po výmene okien v predošlom období pokračovali práce na objekte MsP odizolovaním 
spodnej časti objektu nopovou fóliou, realizáciou drenáže a opravy ex. dažďových zvodov. 
Došlo tiež k celoplošnej oprave fasády a sokla s odvetraním. Na záver boli prevedené 
vonkajšia maľba fasády. Súčasťou bola rekonštrukcia bleskozvodu a oprava chodníka. 

• Celkové investičné náklady:     cca 30.200,00 Eur s DPH  

• Fotodokumentácia stavby: 

 

 



 

128 
 

Údržba miestnych komunikácií 

V rámci údržby MK sa každoročne vykonávajú tieto činnosti – údržba a vysprávky 
miestnych komunikácií a chodníkov, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, 
údržba zábradlí a mostov, údržba autoparkovísk, údržba autobusových prístreškov, zimná 
údržba. V rámci tejto položky sa riešili aj menšie požiadavky občanov, resp. mestských 
výborov. 

• Celkové bežné náklady:      cca 257.000,00 Eur s DPH 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Plán investícií na rok 2017 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi svojim uznesením č. 195/2016, zo dňa 
15.6.2016 schválilo návrh „Rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta 
Spišská Nová Ves“ v predloženom rozsahu v rámci jednotlivých lokalít mestských výborov. 
Predpokladaná výška zákazky bola stanovená na 5 mil. EUR bez DPH. Financovanie projektu 
z prostriedkov zhotoviteľa s možnosťou odkúpenia pohľadávky zhotoviteľa peňažným 
ústavom a splácanie pohľadávky mestom formou mesačných splátok po dobu max. 10 rokov. 

Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi v zmysle unesenia zabezpečil spracovanie technickej 
dokumentácie. Dokumentácia na základe posúdenia existujúceho stavu komunikácií navrhuje 
spôsob a rozsah rekonštrukčných prác a odhadovaný náklad stavebných prác na jednotlivých 
miestnych komunikáciách. Navrhované stavebné práce zahŕňajú predovšetkým odstránenie 
pôvodných asfaltových obrusných, resp. ložných vrstiev a pokládku nových vrstiev asfaltu. 
Taktiež vybúranie poškodených obrubníkov a osadenie nových betónových cestných 
obrubníkov. Pri rozšírení komunikácií pre zabezpečenie dostatočných šírkových parametrov 
sa zhotovujú nové podkladné vrstvy vrátane asfaltového krytu. Pre potreby zvýšenia 
únosnosti konštrukcie vozovky na hlavných komunikačných ťahoch sa pod asfaltové vrstvy 
navrhuje geomreža. Rekonštrukcia zahŕňa aj vybudovanie pozdĺžnych odvodňovacích žľabov 
pre zlepšenie odtokových pomerov a taktiež výškovú úpravu všetkých zariadení 
umiestnených v konštrukcii vozovky /šachty, poklopy, uzávery,.../. Chodníky sa navrhujú 
rekonštruovať v rozsahu asfaltovej vrstvy, obrubníkov a bezbariérovej úpravy v mieste 
priechodov pre chodcov. Prevažne sa jedná o chodníky v priamom kontakte s vozovkou. 
Súčasťou návrhu rekonštrukcie komunikácií je aj rozšírenie parkovacích plôch vedľa cestnej 
komunikácie vo vybraných lokalitách kde je v súčasnosti akútny nedostatok parkovacích 
plôch, resp. kde dochádza k zhoršenej prejazdnosti ciest vplyvom pozdĺžne parkujúcich 
automobilov. 

• Zoznam MK určených na rekonštrukciu: Rybničná ul., Brezová ul., Sadová ul., Nitrianska 
ul., J. Wolkera ul., Jilemnického ul., Kováčska ul., Stolárska ul., Strojnícka ul., Obrancov 
mieru, Fándlyho ul., Letecká ul., Slobody, Fr. Kráľa, J. Hanulu, Čsl. armády, Škultétyho 
ul., Banícka ul., Zábojského ul., Zvonárska ul., Hviezdoslavova ul. 1. časť, B. Nemcovej, 
Odborárov, Kollárova. 

• Predpokladané cenové náklady:    do 6.000.000,00 Eur s DPH  

(konečná cena bude vysúťažená  
vo verejnom obstarávaní) 

• Predpokladaný termín realizácie:    do 12/2018 
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Dobudovanie cyklotrasy Hornád - pri Vyšnej hati – Gorkého 

Výstavba cyklotrasy začatá v roku 2016. Pre rok 2017 je plánované s pokračovaním 
výstavby a jej definitívnym ukončením. Celková dĺžka trasy je 1501,86 m. V roku 2016 bol 
zrealizovaný úsek od ul. Gorkého po Leteckú vrátane rekonštrukcie križovatky. Začali sa 
realizovať aj zvyšné dva úseky od Leteckej po Matušku, resp. Matušku po Jilemnického.  
V tomto roku je plánované dokončenie, t.j. pokládka asfaltov, realizácia dopravného značenia, 
sadové úpravy, výstavba cyklostanoviska a verejného osvetlenia. 

• Predpokladané celkové náklady:     do 720.000,00 Eur s DPH 

         (v zmysle ZoD) 

• Predpokladaný termín realizácie:     do 8/2017 

• Fotodokumentácia technického stavu vyššie uvedených akcií: 

 

Výstavba parkovísk 

V rámci zvyšovania počtu parkovacích miest v meste boli vytypovaná lokalita  
s nedostatkom parkovacích miest – sídl. Mier Bezručova ulica /90 miest/, ktorú nebolo možné 
realizovať v roku 2016 z dôvodu nutnosti prekládky VN vedenia v lokalite stavby. V roku 
2017 po vyriešení prekládky je možné pristúpiť k realizácii stavby. Ďalej sa plánuje úprava 
parkoviska na ul. J. Fabiniho. Z hľadiska projektovej prípravy pre ďalšiu plánovanú výstavbu 
parkovísk sa uvažuje s lokalitami – sídl. Západ Hutnícka ul., sídl. Východ Česká ulica  
/32 miest/, Slovenská 26-28 /10 miest/, Rázusova ul. vnútroblok /45 miest/.  Potreba riešiť aj 
parkovanie na ul. Šoltésovej /cca 12 miest/. 

• Predpokladané cenové náklady:    do 170.000,00 Eur s DPH  

(konečná cena bude vysúťažená  
vo verejnom obstarávaní) 

• Predpokladaný termín realizácie:    do 12/2017 
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• Fotodokumentácia technického stavu vyššie uvedených akcií: 

 

Výstavba a rekonštrukcie chodníkov   

Účelom rekonštrukcie je podstatné kvalitatívne zlepšenie frekventovaných chodníkov  
na základe požiadaviek mestských výborov a zabezpečenie bezpečnosti chodcov – užívateľov 
komunikácií pre peších. 

• Zoznam chodníkov:       Topoľova 13 - 17 
     Duklianska ul. Autoves – STK 

• Predpokladané cenové náklady:    65.000,00 € s DPH  

(konečná cena bude vysúťažená  
vo verejnom obstarávaní)  

• Predpokladaný termín realizácie:    do 11/2017 

• Fotodokumentácia existujúceho stavu objektov: 

 

Cintoríny 

Táto oblasť zahŕňa zvýšenie kapacity nového cintorína – rozšírenie ex. cintorína s cieľom 
zabezpečiť priestor pre cca 500 hrobových miest, vybudovanie oplotenia, verejného 
osvetlenia, parkovisko pre osobné automobily. Na cintoríne v Nov. Hute vybudovanie 
terénneho schodiska prepojujúceho dolnú a hornú časť. Úprava sa plánuje aj na oplotení  
v susedstve s MŠ, kde sa zrealizuje nová vstupná brána do areálu cintorína a nová brána  
s bráničkou do MŠ. 

• Predpokladané cenové náklady:    500.000,00 € s DPH  
(konečná cena bude vysúťažená  
vo verejnom obstarávaní)  
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• Predpokladaný termín realizácie:    do 11/2018 

• Fotodokumentácia existujúceho stavu objektov: 

 

Základné školy 

Zníženie energetickej náročnosti budov základných škôl, vyregulovaním systému ústredného 
kúrenia ZŠ Lipová 

• Predpokladané cenové náklady:    do 43.000,00 € s DPH  

(konečná cena bude vysúťažená  
vo verejnom obstarávaní)  

• Predpokladaný termín realizácie:    do 09/2017 

Dom kultúry Mier – zníženie energetickej náročnosti budovy 

Výmena otvorových výplní a zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou vrátane 
rekonštrukcie a zateplenia strešného plášťa polyuretánovými panelmi. 

• Predpokladané cenové náklady:    do 350.000,00 € s DPH  

(konečná cena bude vysúťažená vo 
verejnom obstarávaní)  

• Predpokladaný termín realizácie:    do 11/2017 

• Fotodokumentácia existujúceho stavu objektov:  
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Výmena okien objektu Reduta 

Zníženie energetickej náročnosti budovy objektu Reduta a zlepšenie vizuálnej stránky 
pamiatkovo-chráneného objektu výmenou výplní otvorov v zmysle schválených podmienok 
pamiatkového úradu. Pokračovanie vo výmene okien z roku 2016. Okná sú navrhnuté drevené 
s izolačným trojsklom, detaily na základe spracovanej dielenskej dokumentácie. 

• Predpokladané cenové náklady:    do 230.000,00 Eur s DPH 
(v zmysle ZoD)  

• Predpokladaný termín realizácie:    do 12/2017  

• Fotodokumentácia: 

 

Ďalšie všeobecné investičné aktivity 

I. Rekonštrukcia schodísk - veľký podjazd (2 ramená zo strany Telepu a Gymnázia) 

• Predpokladané cenové náklady:    do 15.000,00 Eur s DPH  

(konečná cena bude vysúťažená  
vo verejnom obstarávaní)  

• Predpokladaný termín realizácie:    do 06/2017 

• Fotodokumentácia: 
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II.  Úprava okolia zimného štadióna pred MS v hokeji (vonkajšie schodiská, múriky) 

• Predpokladané cenové náklady:   do 12.000,00 Eur s DPH (bežné zdroje) 

(konečná cena bude vysúťažená  
vo verejnom obstarávaní) 

• Predpokladaný termín realizácie:   do 04/2017 

• Fotodokumentácia: 

 

III.  Reštaurovanie poškodenej omietky a štukovej výzdoby stropu divadelnej sály v Redute  
v zmysle vyjadrenia pamiatkového úradu. 

• Predpokladané cenové náklady:   do 70.000,00 Eur s DPH (bežné zdroje) 

(konečná cena bude vysúťažená  
vo verejnom obstarávaní)  

• Predpokladaný termín realizácie:   do 09/2017 

• Fotodokumentácia: 

 

Údržba miestnych komunikácií 

V rámci údržby MK sa každoročne vykonávajú tieto činnosti – údržba a vysprávky 
miestnych komunikácií a chodníkov, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, 
údržba zábradlí a mostov, údržba autoparkovísk, údržba autobusových prístreškov, zimná 
údržba, požiadavky mestských výborov 
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• Príprava projektu a realizácie cestnej svetelnej križovatky Rázusova – Elektrárenská 

• Zoznam možných aktivít MsV: oprava chodníka Šafárikovo námestie, výšková úprava 
uličných vpustí a poklopov, asfaltovanie ihriska Filinského ul., parkovanie na Šoltésovej 
ulici a chodník k MŠ Šoltésova, ... 

• Predpokladané cenové náklady:    do 400.000,00 Eur s DPH 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Po skončení účtovného obdobia roku 2016 neboli zaznamenané žiadne udalosti 
osobitného významu, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili hospodárenie mesta. 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

V roku 2016 Mesto Spišská Nová Ves vstúpilo, resp. pokračovalo v už začatých súdnych 
sporoch, v ktorých vystupuje na strane žalovaného. Jedným z doposiaľ stále neukončených 
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 obchodnej verejnej súťaže. Okresný súd 
Spišská Nová Ves rozsudkom sp. zn. 7C/69/2011 zo dňa 19. 9. 2016 žalobu zamietol. 
Žalovaní sa v zákonnej lehote voči rozsduku odvolali, konanie prebieha na Krajskom súde 
v Košiciach. 

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 bolo v r. 2016 žalovaným aj v dvoch sporoch vedených  
na základe podania žalobcu – TRADE REALEX s.r.o., a to v konaní vedenom na okresnom 
súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 1C/113/2011 o zaplatenie 16 643,50 Eur z titulu 
bezdôvodného obohatenia získaného plnením bez právneho dôvodu, pričom konanie sa týka 
prijímania nájomného za byty v bytovom dome na ul. Sadová 1 po tom, čo už žalovaný nebol 
vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Mesto podalo námietku premlčania, a teda je na rozhodnutí 
súdu, ako sa s predloženou argumentáciou vysporiada.  

Vo veci týkajúcej sa tohto bytového domu prebiehal na okresnom spde Spišská Nová 
Ves aj spor pod sp. zn. 7C/112/2011 o zaplatenie 74 492,82 Eur ako náhrada škody za to, že 
mesto napriek tomu, že viac nebolo vlastníkom tejto nehnuteľnosti naďalej prenajímalo tieto 
byty a podľa vyjadrení žalobcu porušovalo právne povinnosti aj tým, že si neplnilo prevenčnú 
povinnosť každého počínať si tak, aby svojim konaním nespôsobilo škodu na zdraví,  
na majetku a na iných hodnotách, a to bez ohľadu na to, či medzi poškodeným a škodcom 
existuje právny vzťah alebo nie. Žalobca sa na pojdenávanií vytýčenom na deň 5. 12. 2016 
nedostavil a následne písomným podaním zo dňa 7. 1. 2017 zobral žalobu v celom rozsahu 
späť a žiadal, aby súd konanie zastavil. Uznesením tunajšieho súdu zo dňa 16. 2. 2017 bolo 
konanie zastavené. 

Na Krajskom súde v Košiciach bolo v r. 2016 vedené odvolacie konanie voči rozsudku 
okresného súdu Spišská Nová Ves vedenom pod sp. zn. 5C/215/2005 vo veci žalobcu – Sokol 
na Slovensku o zaplatenie 130 283,40 eur z titulu bezdôvodného obohatenia za užívanie 
pozemkov v areáli futbalového štadióna. Krajský súd v Košiciach rozsdukom  
sp. zn.: 3Co/98/2014 zmenil rozsduok prvostupňového súdu vo výroku o zamietnutí žaloby 
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Zoznam príloh 

1. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 za rok 2016 

2. Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 za rok 2016 

3. Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 

4. Konsolidovaná súvaha Úč ROPO OV 1-01 za rok 2016 

5. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Úč ROPO OV 2-01 za rok 2016 

6. Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 

7. Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky 

8. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 

 








