
 

 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve          

mesta Spišská Nová Ves zo dňa 18. marca 2019 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

1. Úvod 
2. Informácia o plnení rozpočtu v roku 2019. 
3. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 

2/2014. 
4. VZN platné pre oblasť školstva, návrh VZN o určení výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach. 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
1. Úvod - finančnú komisiu otvoril a prítomných privítal predseda FK Ing. Ľubomír 
Pastiran. Zasadnutia  sa zúčastnila vedúca oddelenia školstva Ing. Dana Mrnková a riaditeľka 
SŠZ Ing. Markéta Ďuríková.  
2. Informácia o plnení rozpočtu -  vedúca fin. oddelenia informovala FK o plnení 
príjmov a čerpaní výdavkov za dva mesiace roku 2019. Daňové príjmy k 28. 2. 2019 dosiahli 
čiastku 3 105 tis. Eur, čo je plnenie na 16,9 % schváleného rozpočtu. Podielová daň v objeme 
3 031 tis. Eur je najvýznamnejším daňovým príjmom mesta, plnená na 19,7 %. Miestne dane 
a dane za špecifické služby, vzhľadom k termínom vyrúbenia predpisov a termínom splátok, 
sa plnili len v malých objemoch. Dane z nehnuteľností – plnenie 1,8 % (31 tis. Eur), za psa 
0,9 %, za ubytovanie 19,2 Eur (4,4 tis. Eur zaplatené za 4. štvrťrok 2018), za užívanie VP 4,3 
% (7,4 tis. Eur). Rozpočtovo patrí k daňovým príjmom aj poplatok za komunálny odpad, 
plnenie na 3,5 % (42 tis. Eur). Nedaňové príjmy dosiahli objem 483 tis. Eur, plnenie na 18,3 
% schváleného rozpočtu, z toho najvyšší príjem bol za parkovacie známky 110 tis. Eur. 
Dôvodom je predaj známok v prvých mesiacoch roka na celý rok. Z kapitálových nedaňových 
príjmov tvoril predaj pozemkov 12 tis. Eur. Iné príjmy z predaja majetku neboli prijaté. Bežné 
granty – objem 1 885 tis. Eur, plnenie na 19,1 %. Mesto nemalo príjem z kapitálových 
grantov a transferov. Z finančných operácii: prevod z fondu rezerv sa nerealizoval. Prevody 
účelových fin. prostriedkov v objeme 151 tis. Eur tvorili nevyčerpané prostriedky roku 2018. 
Uvedené príjmy sú bez príjmov rozpočtových organizácií (RO). Údaje za RO budú  
k dispozícii až po ukončení účtovnej závierky za február. Za január mal domov dôchodcov 
vlastné príjmy v sume 89 tis. Eur, školstvo 126 tis. Eur. Výdavky čerpal domov dôchodcov 
v januári v objeme 29 tis. Eur, školstvo 134 tis. Eur. Bežné výdavky sú nižšie z toho dôvodu, 
že RO prevádzajú mzdy a odvody za december do depozitu.  Rozpočtové organizácie 
nečerpali kapitálové výdavky. Mesto čerpalo za dva mesiace výdavky v objeme 2 124 tis. Eur, 
plnenie na 14,1 % rozpočtu, z toho bežné výdavky 1 999 tis. Eur (15,2 %), kapitálové 1 tis. 
Eur (stavby sa pripravujú), výdavkové fin. operácie 124 tis. Eur 11,7 % (splátky úveru).   
3. Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami mesta Spišská Nová Ves – zásady boli 
fin. komisii zaslané elektronickou poštou, v tlačenej forme boli odovzdané priamo na 
zasadnutí. Na júnové rokovanie MsZ bude pripravená zmena v zmysle platnej legislatívy.  
4. VZN platné pre oblasť školstva – vedúca školstva Ing. Mrnková informovala členov 
o spôsobe financovania v školstve: 



Prenesené kompetencie - financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu formou normatívu 
na žiaka. Fin. prostriedky sa poskytujú cez zriaďovateľa, ktorý v spolupráci s riaditeľmi 
stanovuje rozpis na jednotlivé školy a školské zariadenia. Fin. prostriedky sú poskytnuté zo 
ŠR. 
Účelové fin. prostriedky – taktiež cez zriaďovateľa na asistentov učiteľa, odchodné, 
dopravné, učebnice, školy v prírode, lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy, mimoriadne 
výsledky žiakov a pod.. Aj na financovanie predškolskej výchovy v MŠ získava mesto 
transfer zo ŠR.  
Originálne kompetencie – školské kluby, školské jedálne, MŠ, ZUŠ, CVČ, financovanie je 
zabezpečené cez podielové dane, ktoré dostáva mesto aj na zariadenia, ktorých nie je 
zriaďovateľom. O výške dotácii rozhoduje mesto formou VZN. Pre iného zriaďovateľa musí 
byť výška dotácie najmenej 88 % toho, čo mesto poskytuje svojim školám a zariadeniam 
z podielovej dane. 
Vlastné príjmy RO – príjmy z vlastnej činnosti napr. školské jedálne, prenájmy, dary... 
Všetky vlastné príjmy zriaďovateľ vracia späť na prevádzku alebo investície. 
Projekty – okrem vyššie uvedených zdrojov disponujú RO aj prostriedkami z projektov, do 
ktorých sa jednotlivé zariadenia zapájajú. Sú to projekty s ÚPSVaR, projekty ŠR a EÚ 
ERASMUS +, NP PRIM (podpora predprimárneho vzdelávania detí s marginalizovaných 
rómskych komunít a pod. 
Na rokovanie MsZ sa pripravuje nové VZN o určení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach. K výške poplatkov (stravovanie, školné,..) sa finančná komisia vyjadrí na 
budúcom zasadnutí až po predložení racionalizačných opatrení (spôsob ako docieliť 
racionalizáciu v MŠ), vrátane vyčíslenia ich výšky. Tiež po prerokovaní  návrhu VzN 
v komisii školstva. Vzhľadom k tomu, že doplatok mesta je vysoký, je nutné hlavne u MŠ 
šetrenie, vykrytie zdrojov  je možné dosiahnuť: 
-zvýšením poplatkov, 
-znížením počtu prevádzok, 
-znížením počtu zamestnancov pri zachovaní počtu prevádzok. 
 Fin. komisia zároveň požaduje vyčíslenie objemu vlastných príjmov z nového navrhovaného 
VZN a ich následné použitie (do akej konkrétnej oblasti).  
5.  Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Iveta Topoliová, gestor 
 

        Ing. Ľubomír Pastiran 

               predseda finančnej komisie 


