
 

 

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

mesta Spišská Nová Ves zo dňa 9. septembra 2019 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

1. Úvod 
2. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky (KÚZ) za rok 2018 
3. Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2019 a monitorovacia správa 
4. Návrh 3. zmeny rozpočtu v roku 2019 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
1. Úvod - finančnú komisiu otvorila a prítomných privítala Ing. Topoliová, gestor za 
mesto, keďže  predseda FK Ing. Ľubomír Pastiran pre neodkladné pracovné záležitosti prišiel 
neskôr. Zasadnutia  sa zúčastnili vedúci oddelení MsÚ (viď prezenčná listina) a hlavný 
kontrolór mesta. Dodatočne bola prizvaná riaditeľka SŠZ Ing. Markéta Ďuríková. 
2. O Správe z KÚZ za rok 2018 informovala vedúca fin. oddelenia Ing. Topoliová. 
Metódy konsolidácie a počet účtovných jednotiek, ktoré vchádzali do konsolidácie bol 
rovnaký ako v predchádzajúcom roku, rozdiel bol v procese, ktorý prebiehal cez rozpočtový 
informačný systém samospráv. Konsolidovali sa vzájomné náklady, výnosy, pohľadávky, 
záväzky a vklady v obchodných spoločnostiach. Konsolidačné úpravy aktív a pasív 
predstavovali čiastku 20 997 tis. €, konsolidačné úpravy nákladov a výnosov čiastku 14 213 
tis. €. Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok dosiahol sumu necelých 704 tis. €. 
Výsledok hospodárenia po konsolidácii sa zvýšil o 42,96 €. KÚZ overil nezávislý audítor 
o čom vydal správu dňa 8. 7. 2019. 
3. Správu o hospodárení mesta k 30. júnu 2019 a monitorovaciu správu dostali 
členovia FK elektronickou poštou, na zasadnutí bola vedúcou fin. oddelenia podaná 
informácia o plnení rozpočtu k 31. 8. 2019 za mesto, bez RO.  
Príjmy za mesto: 

• daňové príjmy, plnenie na 67,7 % upraveného rozpočtu, 
• nedaňové príjmy, plnenie  na 69,82 % upraveného rozpočtu, 
• granty a transfery, plnenie na 70,23 % upraveného rozpočtu. 

Výdavky za mesto: 
• bežné výdavky, čerpanie na 63,2 % upraveného rozpočtu, 
• kapitálové výdavky, čerpanie na 13,9 % upraveného rozpočtu. 

Výdavky podľa kategórii: 
 

 
 
 

Druh výdavkov 610 620 630 640 650 Spolu

Bežné výdavky mesta k 31. 8. 2019 1 704 020 631 729 3 692 203 2 645 282 18 019 8 691 253

Kapitálové - investície x x x x x 139 469

Kapitálové - príspevky x x x x x 93 437

Kapitálové výdavky mesta k 31. 8. 2019 232 906

Spolu: 8 924 159



4. Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2019 bol predložený ved. fin. oddelenia. Komisia sa 
podrobne venovala úprave príjmovej časti rozpočtu, v ktorej dochádza k navýšeniu o 80 414 €. 
Zvyšujú sa bežné príjmy takto: 

• daň za uloženie odpadu, zvýšenie o 62 000 €, 

• nájomné za zariadenia, zvýšenie o 3 400 €, 

• náhrady trov konania, zvýšenie o 5 000 €, 

• za služby, energie v priem. parku, zvýšenie o 3 414 €, 

• prebytočný hnuteľný majetok, zvýšenie o 1 000 €, 

• vratky, zvýšenie o 1 100 €, 

• iné príjmy, zvýšenie o 4 500 €. 
 
Kapitálové príjmy sa, čo do objemu, nezvyšujú, v návrhu je presun v sume 100 tis. € z rozpočtovej 
položky predaj budov na rozpočtovú položku predaj pozemkov.  
Príjmové finančné operácie sú bez zmeny. 
 
Výdavky sa upravujú o 80 414 €, z toho bežné výdavky sa zvyšujú o 19 137 € takto: 

• stredisko ručného čistenia mesta (mzdy a odvody), zvýšenie o 15 800 €, 

• spotreba energie VO, zvýšenie o 8 800 €, 

• údržba MK, zvýšenie o 10 000 €, 

• náramky SOS, zvýšenie o 10 000 €, 

• projekt atletickej dráhy v ZŠ Lipová, zvýšenie o 14 598 €, 

• údržba majetku, zníženie o 10 000 €, 

• dotácie, zníženie o 10 000 €, 

• školstvo, zníženie o 19 598 €, 

• hliadková služba MsP, zníženie o 463 €. 
 
Kapitálové výdavky sa upravujú o 61 277 € takto: 

• plynofikácia Radnica, zvýšenie o 7 000 €, 

• projektové dokumentácie, zvýšenie o 80 000 €, 

•  projekt nabíjacia stanica, zvýšenie o 3 414 €, 

• humanitárna pomoc, zvýšenie o 15 000 €, 

• školstvo, kotol na vykurovanie, zvýšenie o 5 000 €, 

• kapitálový príspevok MKC, zvýšenie o 17 400 €, 

• kapitálový príspevok STEZ, presun z FŠ na ZŠ, komplex ŠH, plaváreň, AŠ vo výške 32 800 €, 

• hliadková služba MsP, signalizačné zariadenie, zvýšenie o 463 €, 

• zníženie z rekonštrukcie MK o 30 000 €, 

• zníženie z rekonštrukcie MŠ Lipová o 37 000 €. 
Výdavkové finančné operácie sú bez zmeny. 
Z rezervného fondu sa bude čerpať 1 380 406 € tak,  ako bolo naplánované, mení sa však účel 
použitia fin. prostriedkov. Plánovaný zostatok rezervného fondu ku koncu roka je 71 255,26 €. 
V rámci 3. zmeny rozpočtu sú plánované presuny medzi položkami bežných výdavkov v rozpočtových 
aj príspevkových organizáciách. 

5. Rôzne – na zasadnutie MsZ bude predložené vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, 
ktorého súčasťou je odpis pohľadávok. Mgr. Radka Romaňáková oboznámila prítomných 
s  jednotlivými pohľadávkami za nezaplatené nájomné v bytoch, nebytových priestoroch, za 
pozemky, súdne poplatky a poplatky za poverenie exekútora. Ich celková výška dosiahla 66 tis. €. 
Niektoré pohľadávky sú z rokov 2006, 2007, 2010. Vo väčšine prípadov sa jedná o pohľadávky 
vymáhané exekučne, súd exekúcie zastavil z dôvodu nedostatku majetku povinného, alebo z dôvodu 
úmrtia. U právnických osôb sa jedná o zrušené organizácie s povoleným výmazom spoločnosti 
z obchodného registra, bez majetku.  Právnička mesta informovala aj o novele exekučného zákona, 
ktorá by mala platiť od 1. 1. 2020 a týka sa ukončenia niektorých exekučných konaní. Zákon 
vymedzuje, aké exekúcie by mali byť zastavené (začali pred 1.4.2017, nevymohlo sa za posledných 
päť rokov viac ako 15 € a ďalšie podmienky), či je možné podať opätovný návrh, kto hradí trovy 
exekúcie a pod. Mesto, pokiaľ vystupuje ako veriteľ, bude v zmysle zákona povinné zaplatiť trovy 



exekúcie súvisiace so zastavením exekúcie a to vo výške 35 € (42 € s DPH). Hrozí, že mesto príde o fin. 
prostriedky z nevymožených pohľadávok a ešte zaplatí trovy exekúcie, čo negatívne ovplyvní výšku 
výdavkov v rozpočte mesta. Ak by sa rozhodlo pre opätovné začatie exekúcie, aj v tomto prípade 
vzniká poplatková povinnosť. Ďalším problémom, s ktorým sa bude v budúcnosti mesto boriť sú 
osobné bankroty. Oddlženie je určené pre ľudí v ťažkej životnej situácii, ktorí nemajú majetok alebo 
je minimálny, nakopili sa im dlhy a nevedia ich splácať. Každý, kto chce vyhlásiť osobný bankrot sa 
musí obrátiť na Centrum právnej pomoci, doložiť doklady, následne sa prípady postúpia príslušnému 
súdu, ktorý rozhodne o povolení bankrotu. Mesto prihlasuje svoje pohľadávky do oddlženia, po 
zverejnení uznesenia súdu v obchodnom vestníku o oddlžení, odpíše pohľadávky voči dlžníkom zo 
svojho účtovníctva, evidenciu  vedie len na podsúvahových účtoch, pre prípad, zrušenia oddlženia. 
Osobnými bankrotmi  mesto prichádza o ďalšie fin. prostriedky z pohľadávok.  
Ing. Markéta Ďuríková, riaditeľka SŠZ informovala o zámere vymeniť vykurovací kotol v MŠ na ul. E. 
M. Šoltésovej.  Efektívnosť doterajšieho spôsobu vykurovania aj z hľadiska budúcej prevádzky  posúdi 
štúdia, ktorá by mala byť spracovaná.  
Mgr. Rastislav Javorský a Ing. Marián Bubeník navrhujú, aby škôlka bola napojená a vykurovaná cez 
CZT Emkobel a.s. – prípojenie je možné za nie veľké náklady.   
Ing. Pastiran  a  RNDr. Rutkaj – či sa jedná o projekty na získanie externých zdrojov v položke  
zvýšenie projektovej  domumentácie o 80 000 € 
MUDr. Fulková – navrhla prítomnosť riaditeľa STEZ na fin. komisii 
 
FK odporúča: 
-riaditeľke SŠZ spolu s riaditeľom Emkobelu a.s.  Ing. Bubeníkom vyhodnotiť výsledky štúdie a prijať 
čo najvýhodnejšie riešenie kúrenia v MŠ na ul. E. M. Šoltésovej, 
-pri príprave PD zabezpečiť realizačné PD k projektom (nie PD k stavebnému povoleniu), podľa 
ktorých je možné súťažiť aj realizovať dielo, 
-na zasadnutie FK prizvať aj riaditeľa STEZ. 

6. Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
 
Finančná komisia prijala toto uznesenie: 
odporúča poslancom MsZ 

1. zobrať na vedomie Správu z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018, 
2. zobrať na vedomie Správu o hospodárení mesta, RO, PO k 30. 6. 2019 

a monitorovaciu správu, 
3. schváliť návrh 3. zmeny rozpočtu mesta v roku 2019 podľa predloženého materiálu, 
4. schváliť odpis nevymožených pohľadávok mesta vo výške 66 124,33 €. 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Iveta Topoliová, gestor 
 
        Ing. Ľubomír Pastiran 
               predseda finančnej komisie 


