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Z Á S A D Y 

hospodárenia Fondu prevádzky, údržby a opráv mesta 
Spišská Nová Ves 

 
Číslo:  1/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Pečiatka: 

 



 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na základe ustanovenia § 7 ods. 6 Zákona SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade so zákonom NR SR č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 
predpisov a na základe § 15 Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
schvaľuje pre podmienky mesta Spišská Nová Ves tieto Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv. 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 
 

     Zásady upravujú podmienky tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv  
nájomných bytov v bytovom dome obstaranom s použitím prostriedkov Štátneho fondu 
rozvoja bývania na účely podpory sociálneho bývania. Zásady sú vypracované v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 
neskorších predpisov. 

Článok II. 
Účel fondu prevádzky, údržby a  opráv 

 
     Účelom fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len fond opráv) je zabezpečenie 
finančných prostriedkov na údržbu bytového domu na ul. Medza č. 6, nájomných bytov, 
spoločných častí, zariadení a nebytových priestorov v bytovom dome obstaranom s použitím 
finančných prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania. 
 

Článok III. 
Zdroje fondu prevádzky, údržby a  opráv 

 
     Fond opráv sa tvorí z prebytku hospodárenia mesta schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“ v príslušnom tvare) 
za predchádzajúci rok a to vo výške 0,5 % obstarávacej hodnoty bytového domu na ul.  
Medza č. 6 – „Panoráma“, ktorý bol obstaraný s použitím finančných prostriedkov štátneho 
fondu rozvoja bývania. Zostatok finančných prostriedkov fondu opráv koncom roka 
neprepadá, ale je zdrojom financovania v nasledujúcich rokoch. O použití prostriedkov fondu 
opráv rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
      

Článok IV. 
Použitie fondu prevádzky, údržby a  opráv 

 
     Prostriedky fondu opráv sa používajú prostredníctvom rozpočtu mesta Spišská Nová Ves 
výhradne na údržbu budovy, nájomných bytov, nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v budove bytového domu na ul.  Medza č. 6 – „Panoráma“. Prostriedky fondu sa nebudú 
používať na technické zhodnotenie budovy a okolia ohraničeného hranicou zastavaného 
pozemku. Z fondu opráv sa môžu hradiť aj pravidelné povinné odborné a servisné prehliadky, 
revízie a kontroly vykonávané v zmysle platnej legislatívy s následným odstránením zistených 
nedostatkov. Prostriedky fondu opráv sa môžu použiť aj na odstránenie technických porúch, 
chýb a vád väčšieho rozsahu, ktoré znemožňujú plnohodnotné užívanie prenajímaných 
priestorov v bytovom dome. 
     Výdavky súvisiace s odstraňovaním havárii, prípadne spôsobené živelnou pohromou sa 
môžu čerpať z fondu opráv aj bez predchádzajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva.  
 
 

 



 
 
 

Článok V. 
Hospodárenie s fondom prevádzky, údržby a opráv 

 
     Peňažné prostriedky fondu opráv sa používajú výlučne cez rozpočet mesta Spišská Nová 
Ves. Použitie prostriedkov fondu podlieha schváleniu v rozpočte mesta a schváleniu plánu 
tvorby a čerpania v mestskom zastupiteľstve. Finančné prostriedky používa oddelenie správy 
majetku MsÚ v Spišskej Novej Vsi v súlade s článkom IV týchto zásad, ktoré je povinné 
dodržiavať hospodárnosť pri použití  zdrojov  fondu.   Evidenciu,  prevody  a  účtovanie  
zabezpečuje  finančné  oddelenie MsÚ v Spišskej Novej Vsi v zmysle platných postupov 
účtovania. Fond opráv má zriadený samostatný bankový účet. 
 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
     Skutočnosti neupravené týmito zásadami sa  riadia ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi normami platnými v Slovenskej republike. 
     Tieto Zásady hospodárenia s fondom prevádzky, údržby a opráv boli schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č......... zo dňa 24. 4. 2014,  nadobúdajú 
platnosť a účinnosť dňa 25. 4. 2014. 
Kontrolu  dodržiavania  týchto  zásad  vykonáva  hlavná  kontrolórka mesta Spišská Nová 
Ves a poverení zamestnanci mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
       PhDr. Ján Volný, PhD. 
           primátor mesta 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 3. 4. 2014 
Vypracovala: Ing. Iveta Topoliová – vedúca finančného oddelenia MsÚ 


