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 V zmysle § 18f, ods. 1, písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2015 /ďalej len 
„odborné stanovisko“/. 
 Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu 
mesta na roky 2016 – 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2015 /ďalej len „návrh rozpočtu/, ktorý bol 
spracovaný v súlade s § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
A.  VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 
 Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu 
rozpočtu na rok 2015 a viacročného rozpočtu na rok 2016 - 2017. Posudzoval som hlavne: 
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu. 
2. Metodickú správnosť predloženého návrhu rozpočtu. 
 

1.  Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v zn. n. p., Ústavným zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, zákonom NR SR č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom 
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona: 
- NR SR  582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady a najmä jeho novelu účinnú od 15. 10. 2014, 

- NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a ostatné súvisiace normy.   

 
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 
 Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami mesta: 
a)  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves, 
b)  Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Spišská Nová Ves, 
c)  VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves,  
d)  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,  
e) VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území 
 Mesta Spišská Nová Ves, atď. 
 
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Mesta Spišská Nová Ves 
 Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom na úradnej tabuli mesta dňa        
26. 11. 2014, na web stránke mesta dňa 26. 11. 2014 v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 
2 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 Návrh rozpočtu bol vypracovaný v súlade s rozpočtovú klasifikáciou schválenou opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová 



klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie                           
č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.   
 Pri zostavení návrhu rozpočtu bola použitá štatistická klasifikácia výdavkov (funkčná 
klasifikácia) verejnej správy (SK COFOG) a to v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej 
republiky, ktorá je účinná od 1. 10. 2014. Nová funkčná klasifikácia ruší štvrtú úroveň triedenia, okrem 
školstva, používa sa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov podľa funkcií verejnej 
správy.   
 
B.  VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU  
 
 Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky          
2015 – 2017, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2017 a vývoja hospodárenia mesta 
v roku 2014 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch. Predkladateľ návrhu rozpočtu zhodnotil reálnosť 
predpokladaných príjmov, na základe ktorých bolo možné zostaviť výdavkovú časť návrhu rozpočtu. 
 Návrh rozpočtu na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017 je zostavený 
na základe požiadaviek a potrieb Mesta Spišská Nová Ves, požiadaviek jednotlivých komisií, zriadených 
pri Mestskom zastupiteľstve Spišská Nová Ves, požiadaviek obyvateľov mesta. 
 Programový rozpočet na roky 2015 – 2017 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 
zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je 
záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, 
ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. 
 
C.  TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU  
 
 Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného 
zákona na : 
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2015, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b). 
 Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2017 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje 
rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. 
b) a c) nie sú záväzné. 
 Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2017 sa v súlade s § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vnútorne člení na: 
a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 
c) finančné operácie. 
 Vo viacročnom rozpočte na roky 2016 – 2017 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci 
financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným 
a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa 
poskytli prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyššieho územného celku.  
 
D.  ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU  
 
 Základná charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2015, jeho základné východiská, základné 
údaje sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách: 
 
 



Rozpočet celkom v €: 

Rozpočtové roky 2015 2016 2017 
Príjmy celkom  25 021 369 26 350 700 26 491 520 
Výdavky celkom 25 021 369 26 350 700 26 491 520 
Hospodárenie /prebytok – schodok/ 0 0 0 
 

v členení: 

 

Bežný rozpočet: 

Rozpočtové roky 2015 2016 2017 
Bežné príjmy celkom  24 876 088 26 350 700 26 491 520 

Bežné výdavky celkom 23 966 369 24 337 985 24 363 091 

Hospodárenie /prebytok – schodok/      909 719    2 012 715   2 128 429 
 

Kapitálový rozpočet: 

Rozpočtové roky 2015 2016 2017 
Kapitálové príjmy celkom  145 281 0 0 
Kapitálové výdavky celkom  67 000 1 086 000 1 506 000 
Hospodárenie/prebytok–schodok/  78 281 -1 086 000 -1 506 000 
 

Finančné operácie: 

Rozpočtové roky 2015 2016 2017 
Príjmové finančné operácie celkom  0 0 0 
Výdavkové finančné operácie celkom 988 000 926 715 622 429 
Hospodárenie /prebytok – schodok/ -988 000 -926 715 -622 429 
  

 Návrh rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný vo výške    
25 021 369 Eur na strane príjmov a výdavkov. Bežný rozpočet počíta s prebytkom 909 719 Eur, 
kapitálový rozpočet s prebytkom 78 281 Eur. Výsledkom finančných operácii, čo sú splátky istín úverov, 
je čiastka 988 000 Eur. 
 

ROZPOČET PRÍJMOV 
 
 Bežné príjmy delíme na daňové, nedaňové, granty a transfery. V tabuľke č. 1 uvádzam prehľad 
o skutočne dosiahnutých príjmoch Mesta Spišská Nová Ves od roku 2012 s návrhom rozpočtu príjmov 
na roky 2015 – 2017. 

Tabuľka č. 1 

  

Skutočnosť 
2012 

Skutočnosť 
2013 

Schválený 
rozpočet 
2014 

Rozpočet 
2014 po       
2. zmene 

Návrh 
rozpočtu 
2015 

Návrh 
rozpočtu 
2016 

Návrh    
rozpočtu  
2017 

Bežné príjmy celkom 24 446 601,98 24 101 944,00 24 477 966 24 929 822 24 876 088 26 350 700 26 491 520 

Kapitálové príjmy celkom 6 729 731,51 971 155,38 166 116 292 461 145 281 0 0 

Finančné príjmy 607 810,78 1 149 122,83 1 100 000 2 581 908 0 0 0 

Rozpočet príjmov celkom 31 784 144,27 26 222 222,21 25 744 082 27 804 191 25 021 369 26 350 700 26 491 520 

 
1. Bežné príjmy 
 
1.1. Daňové príjmy  
  
 Tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na raste daňových 
príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň poukazovaná 
mestám a obciam v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov vo 



výške 65,4 %, novelou zákona by sa toto percento malo v roku 2015 zvýšiť na 68,5 %. Z týchto príjmov 
sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií, vrátane všetkých originálnych pôsobností 
presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy 
  V tabuľke č. 2 uvádzam prehľad o skutočnom príjme dane z majetku v Meste Spišská Nová 
Ves od roku 2012 a návrh rozpočtu dane z majetku na roky 2015 – 2017. 

Tabuľka č. 2 

Príjmy Skutočnosť Skutočnosť Očakávaná skutočnosť 

 
 

Návrh Návrh Návrh 

  2012 v € 2013 v € 2014 v € 
 

2015 v € 2016 v € 2017 v € 

Daň z pozemkov 117 526,74 120 781,85 133 223 
 

126 227 173 328 154 000 

Daň zo stavieb  1 353 253,69 1 389 468,44 1 331 000 1 339 405 1 400 000 1 400 000 

Daň z bytov 130 825,46 130 759,33 167 000 146 855 150 000 150 000 

S p o l u    dane   z   majetku 1 601 605,89 1 641 009,62 1 631 223 1 612 487 1 723 328 1 704 000 

 

 V tabuľke č. 3 uvádzam prehľad o skutočne dosiahnutom príjme poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad v Meste Spišská Nová Ves od roku 2012 a rozpočtovaný návrh 
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na roky 2015 – 2017. 

Tabuľka č. 3 

Príjmy Skutočnosť Skutočnosť Očakávaná skutočnosť 
 

Návrh Návrh Návrh 

 
2012 v € 2013 v € 2014 v € 

 
2015 v € 2016 v € 2017 v € 

Poplatok za KO a DSO 798 902,70 796 774,95 817 000 
 

769 500 850 000 850 000 

 

 V tabuľke č. 4 uvádzam prehľad o skutočnom príjme z ostatných domácich daní /daň za psa, 
za predajné automaty, za ubytovanie za užívanie verejného priestranstva, za uloženie odpadu, za 
dobývací priestor, ostatné miestne poplatky/ od roku 2012 a návrh rozpočtu ostatných domácich daní na 
roky 2015 – 2017. 

Tabuľka č. 4 

Príjmy Skutočnosť Skutočnosť 
Očakávaná 
skutočnosť 

 
Návrh Návrh Návrh 

 
2012 v € 2013 v € 2014 v € 

 
2015 v € 2016 v € 2017 v € 

Spolu domáce dane 
 

1 286 320,30 
 

1 279 044,79 
 

1 263 600 
 

1 213 890 
 

1 284 900 
 

1 284 900 
 

 

1.2. Nedaňové príjmy 
  
 Sú tvorené príjmami z podnikania,  vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov. 
Nedaňové príjmy pre rok 2015 sa na celkových bežných príjmoch mesta podieľajú 13,54 %. Nedaňové 
príjmy pre rok 2015 sú rozpočtované v celkovej čiastke 2 894 627 Eur a na celkových bežných príjmoch 
mesta sa podieľajú 13,54 %. Táto kategória obsahuje príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z 
podnikania. Majú podobu dividend, nájomného z prenajatých pozemkov a budov. Rovnako sa tu triedia 
administratívne poplatky, pokuty, sankcie a platby za predaj tovarov a služieb a ďalšie administratívne 
poplatky a platby. 
 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú rozpočtované za prenesené 
kompetencie v sume 83 200 Eur, za originálne kompetencie v školstve v sume 434 450 Eur. Vlastné 
príjmy rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tvoria 5,86 % bežných príjmov 
mesta. Bežné granty a transfery sú rozpočtované v čiastke 7 315 817 Eur. 
 V tabuľke č. 5 uvádzam prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch z nedaňových príjmov 
/daň za psa, za predajné automaty, za ubytovanie za užívanie verejného priestranstva, za uloženie 



odpadu, za dobývací priestor, ostatné miestne poplatky/ v Meste Spišská Nová Ves od roku 2012 
a návrh rozpočtu nedaňových príjmov na roky 2015 – 2017. 
 

Tabuľka č. 5 

Príjmy Skutočnosť Skutočnosť Očakávaná skutočnosť 
 

Návrh Návrh Návrh 

 
2012 v € 2013 v € 2014 v € 

 
2015 v € 2016 v € 2017 v € 

Nedaňové príjmy celkom 
 

3 056 220,48 
 

3 259 202,92 
 

3 375 243 
 

2 894 627 
 

3 169 300 
 

3 169 300 
 

 

 
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 
  

 Tvoria ich Príjmy z predaja majetku a Príjmy z kapitálových transferov a grantov.  V tabuľke č. 6 
uvádzam prehľad o skutočne dosiahnutých kapitálových príjmoch od roku 2012 v Meste Spišská 
Nová Ves a návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2015 – 2017. 
 

Tabuľka č. 6 

Kapitálové príjmy Skutočnosť Skutočnosť Očakávaná skutočnosť 
 

Návrh Návrh Návrh 

 
2012 v € 2013 v € 2014 v € 

 
2015 v € 2016 v € 2017 v € 

 
Predaj majetku 
 

118 704,03 
 

699 182,04 
 

2 538 062 
 

145 281 
 

0 
 

0 
 

Kapitálové transfery a granty 
 

 
6 611 027,48 

 
271 973,34 

 
50 520 

 
0 
 

0 
 

0 
 

 
Kapitálové príjmy celkom 
 

6 729 731,51 
 

971 155,38 
 

2 588 582 
 

145 281 
 

0 
 

0 
 

 

 Príjmy z predaja majetku sú rozpočtované celkom vo výške 145 281 Eur.  Príjmy z kapitálových 
transferov a grantov na rok 2015 zatiaľ nerozpočtujeme. Tieto sa budú rozpočtovať až po oznámení o 
úspešnosti podaných projektov, podpísaní zmlúv a prijatí platieb od poskytovateľov. Nečerpané 
kapitálové transfery z roku 2014 budú do rozpočtu zahrnuté ako príjmové finančné operácie až po 
schválení záverečného účtu v prvej zmene rozpočtu v roku 2015. 

 
3. FINANČNÉ PRÍJMY 
  
 Do príjmových finančných operácii patria prevody z peňažných fondov mesta – rezervného 
fondu, ktorý je významným zdrojom financovania kapitálových výdavkov. Do rozpočtu sa zapoja až po  
ukončení účtovného roka, po schválení záverečného účtu mesta mestským zastupiteľstvom v prvej 
zmene rozpočtu.  
 

Príjmy Mesta Spišská Nová Ves v období rokov 2011 až 2013 mali klesajúci trend, pre rok 2015 
vzhľadom na očakávaný vyšší príjem z podielových daní sa uvažuje s miernym rastom bežných 
príjmov oproti schválenému rozpočtu 2014. Kapitálové príjmy na rok 2015 rozpočtujeme bez 
transferov z EÚ a ŠR. Finančné operácie budú do rozpočtu zahrnuté až po schválení 
záverečného účtu.  

ROZPOČET VÝDAVKOV 
 

 Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2015 je zostavený tak, aby 
zabezpečil financovanie základných funkcií samosprávy podľa zákona SNR č. 369/1990 o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.  Návrhu rozpočtu výdavkov pre rok 2015 je v celkovom objeme 
25 021 369 € a predpokladá pokles oproti predpokladanému plneniu v roku 2014. Vychádza z :  



a) rozpočtu bežných výdavkov spolu vo výške 23 966 369 €,  
b) rozpočtu kapitálových výdavkov spolu vo výške 67 000 €,  
c) rozpočtu výdavkových finančných operácií vo výške 988 000  €.  
 V tabuľke č. 7 uvádzam prehľad o skutočnom čerpaní výdavkov od roku 2012 v Meste Spišská 
Nová Ves a návrh rozpočtu výdavkov na roky 2015 – 2017. 
 

Tabuľka č. 7 

 Druh výdavku  
 

Skutočnosť 
2012 

Skutočnosť 
2013 

Očakávaná 
skutočnosť 2014 

Návrh rozpočtu 
2015 

Návrh rozpočtu 
2016 

Návrh rozpočtu 
2017 

Bežné výdavky celkom 22 752 494 23 620 282 24 381 573 23 966 369 24 337 985 24 363 091 

Kapitálové výdavky celkom 7 511 039 1 145 691 2 840 230 67 000 1 086 000 1 506 000 

Finančné výdavky  889 101 799 633 840 266 988 000 926 715 622 429 

Rozpočet výdavkov celkom 31 152 634 25 565 606 28 062 069 25 021 369 26 350 700 26 491 520 

 

1.  Bežné výdavky 
 Pre rok 2015 je návrh rozpočtu bežných výdavkov vyšší celkom o 341 tis. Eur. Oproti 
schválenému rozpočtu roku 2014 je to zvýšenie o 1,4 %.  
 Návrh rozpočtu na rok 2015 pre školy a zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto, je vo výške 
11 259 491 Eur. Financovanie výdavkov v organizáciách školstva je viac zdrojové. Okrem finančných 
prostriedkov zo ŠR, vlastných príjmov sú zdrojom financovania aj prostriedky od zriaďovateľa.  
 Pre materské školy, detské jasle a školské jedálne je to čiastka 3 144 417 Eur, čo je nárast 
oproti schválenému rozpočtu roku 2014 o viac ako 222 tis. Eur.  
 Zariadenia voľno časových aktív budú po schválení disponovať finančnými prostriedkami vo 
výške 1 612 745 Eur, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu 2014 o necelých 80 tis. Eur.  
 Návrh rozpočtu pre školské a predškolské zariadenia na území mesta Spišská Nová Ves, 
ktorých zriaďovateľom nie je mesto je vo výške 215 409 Eur. Príspevky budú uhrádzané v zmysle 
platného VZN o poskytovaní prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadeniam na území mesta, ktorých 
mesto nie je zriaďovateľom.  
 Príspevky na prevádzku príspevkovým organizáciám sú navrhované vo výške zodpovedajúcej  
schválenému rozpočtu roku 2014 s miernym navýšením v ZOO a úpravou príspevku v STEZ z dôvodu 
zmeny financovania športových klubov.  
 Dotácie právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorý poskytujú verejnoprospešné  
služby na území mesta Spišská Nová Ves sú v návrhu rozpočtu vo výške 457 580 Eur a budú sa  
poskytovať v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií.  
 Z vypracovaného návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 vo výške 23 966 369 Eur je 
zrejmé, že aj v roku 2015 bude mesto hospodáriť s obmedzeným objemom zdrojov, ktoré je možné 
použiť na bežné výdavky. Hospodárenie je o to náročnejšie, že prebytok bežného rozpočtu by mal 
pokryť aj výdavky na splátky istín úverov.  
 
2.  Kapitálové výdavky 
 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2015 je vo výške 67 tis. Eur. Je podstatne nižší 
oproti schválenému rozpočtu roku 2014, kedy realizácia stavieb bola financovaná z úverových 
prostriedkov a čiastočne aj zo zdrojov rezervného fondu. Vzhľadom na očakávaný prebytok rozpočtu v 
roku 2014 sa aktivity kapitálového charakteru vo väčšej miere do návrhu nezapracovali, tieto budú 
predmetom schvaľovania v prvej zmene po schválení záverečného účtu za rok 2014.  
 
3.  Výdavkové finančné operácie 
 Výdavkové finančné operácie sa členia na platby z pôžičiek, úverov a návratných finančných 
výpomoci. Jedná sa o splátky úverov, ktoré mesto v minulých rokoch čerpalo vo forme dlhodobých 



bankových úverov a zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Úroky z týchto úverov sa rozpočtovo 
radia k bežným výdavkom. Účtovný stav úverov k 31. 10. 2014  je vo výške 4 289 815,47 Eur.  
 V roku 2015 je plánovaná dlhová služba vo výške 1 095 689 Eur, z toho splátky istín sú vo 
výške 988 000 Eur, úroky z úverov vo výške 107 689 Eur.  
 Suma dlhu mesta bez ŠFRB je vo výške 4 046 614,20 Eur a dosiahla 16,59 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho roka (v príjmoch sú zarátané aj transfery). Pre rok 2015 tvorí suma 
ročných splátok návratných zdrojov financovania a úrokov z úverov (bez ŠFRB) 4,46 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho roka, čo je v zmysle ustanovení  zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
  
Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Spišská Nová Ves a rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta na rok 2015 je nižší ako je očakávané skutočné čerpanie výdavkov v roku 
2014. V priebehu roka 2015 je nutné počítať s rastom bežných výdavkov v oblasti školstva, 
keďže návrh rozpočtu je zostavený na úrovni schváleného rozpočtu roka 2014 (normatív nie je 
známy). Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2015 je naplánované len vo výške 67 tis. Eur, 
zdrojom je očakávaný predaj majetku. Ďalšie aktivity v oblasti zhodnotenia majetku budú do 
rozpočtu zapracované až po schválení záverečného účtu.  
 
4.  PROGRAMOVÝ ROZPOČET 
 
 Od roku 2009 Mesto Spišská Nová Ves pripravuje tzv. programový rozpočet. Je to 
programovanie orientované na výsledky.  
 Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2015, viacročného rozpočtu na roky 2016 až 2017 je aj 
Programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2015 a na roky 2016 - 2017. Návrh 
Programového rozpočtu mesta na rok 2015 s predpokladom na roky 2016 - 2017 je spracovaný v 
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s vydanou metodikou Ministerstva 
Financií SR k implementácii programového rozpočtovania na úrovni samosprávy. 
 Základom návrhu programového rozpočtu je programová štruktúra, ktorá je tvorená                  
13 programami. Každý program má stanovený zámer, podprogram má stanovený cieľ s príslušným 
merateľným ukazovateľom. Tieto programy sa ďalej rozčleňujú na podprogramy, ktorý tvoria prvky 
a projekty.  
 Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2016 – 2017 v zmysle §9 ods. 3 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov nie sú 
záväzné.  
 

E. ZHRNUTIE  
 

Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 – 2017 a návrh rozpočtu mesta na rok 2015 je 
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace 
právne normy. 
  Hospodárne, efektívne a účinné plnenie navrhovaného rozpočtu v roku 2015 bude vyžadovať:   
- venovať zvýšenú pozornosť plneniu príjmovej časti rozpočtu /rozpočtovanie príjmom z prenájmu 



pozemkov,  budov, bytov a nebytových priestorov, rozpočtovanie príjmov škôl a školských zariadení, 
rozpočtovanie príjmu z opatrovateľskej služby, a pod./ 

- pri programovom rozpočtovaní v rozpočtovom procese mesta formulovať všetky merateľné 
ukazovatele v priamej, logickej súvislosti s cieľmi v zmysle Metodiky Ministerstva Financií Slovenskej 
republiky k implementácii programového rozpočtovania na úrovni samosprávy, 

- dbať na dôsledné monitorovanie /priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov 
programu počas celého obdobia jeho realizácie/ a hodnotenie /poskytovanie spoľahlivých záverov       
o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch jednotlivých programov/ programového 
rozpočtu mesta,  

- efektívne hospodáriť s mestským majetkom, 
- hľadať ďalšie možnosti zefektívnenia činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, a 
 Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 
predpismi Mesta Spišská Nová Ves.  
 Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený spôsobom v meste obvyklým v zákonom stanovenej 
lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


