
IČO:
Názov:

Sídlo:

Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Programový rozpo čet - program 26.03.2012

00329614 Rok: 2
0
1
1

Názov: Výkon orgánov samosprávy

Podprogram:1.1

Ing. Andrea JančíkováZodpovednos ť:

Zámer:

Komentár:

Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mesta a účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva.

Schválený 
rozpo čet v Eur

Rozpočet
po zmenách v Eur

Čerpanie
rozpo čtu v Eur

Návrh 
rozpo čtu r. 2012 v

Eur

Návrh 
rozpo čtu r. 2013 v

Eur

Návrh 
rozpo čtu r. 2014 v

Eur10 040,00 9 947,73 0,00 0,00 0,0010 040,00

Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsR a MsZ a reprezentačné primátora a prednostu MsÚ.  V roku 2011
bolo čerpané z položky reprezentačné - primátor napr. obed pre darcov krvi pri príležitosti slávnostného odovzdávania ocenení,
občerstvenie v rámci slávnosti Cena mesta a cena primátora mesta, pri významných návštevách - napr. predsedníčka vlády SR,
veľvyslanec Nemecka, pri príležitosti konania slávnosti 90. výročia HK James, medzinárodnej baníckej konferencie a pod.

Zámer:

Komentár:

Program: 1
Názov:

Časové ohrani čenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality
spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Spišská Nová Ves.

Manažment výkonu samosprávy

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia,
rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKC, STEZ, CVČ, BIC s.r.o., právnické osoby založené mestom,
vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s
občanmi počas stránkových dní 1 x týždenne, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami,
s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia
návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

Rozpočet
po zmenách v Eur

Schválený 
rozpo čet v Eur

Čerpanie
rozpo čtu v Eur

Návrh 
rozpo čtu r. 2012 v

Eur

Návrh 
rozpo čtu r. 2013 v

Eur

Návrh 
rozpo čtu r. 2014 v

Eur39 440,00 0,00 0,00 0,0037 418,2138 840,00

Správca programu:

Gestor programu:

Ing. Andrea Jančíková

Kancelária primátora
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IČO:
Názov:

Sídlo:

Mesto Spišská Nová Ves
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0
1
1

Zdroj Fnc Pol S1 S2 S3 Názov účtu Čerpanie
r. 2011 v Eur

Rozpočet po
zmenách

r. 2011 v Eur

Schválený rozpo čet
r. 2011 v Eur

Návrh rozpo čtu
r. 2012 v Eur

Návrh rozpo čtu
r. 2013 v Eur

Návrh rozpo čtu
r. 2014 v Eur

1.1 41 01116 633016 01 00 00 MsZ,MsR-reprezentačné 394,27400,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1 41 01116 633016 01 02 03 Primátor-reprezentačné 1 488,721 500,001 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1 41 01116 633016 01 03 00 Prednosta-reprezentačné 779,62740,00740,00 0,00 0,00 0,00

1.1 41 01116 637003 01 00 00 MsZ,MsR-reprezentačné 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1 41 01116 637036 01 00 00 MsR a MsZ-reprezentačné výdavky 1 887,202 000,003 400,00 0,00 0,00 0,00

1.1 41 01116 637036 01 02 03 Primátor-reprezentačné výdavky 5 397,925 400,004 900,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 9 947,7310 040,0010 040,00 0,00 0,00 0,00

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mesta a ú činné nap ĺňanie uznesení MsZ

Komentár:

Komentár:

Rok:

Mu:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet zasadnutí MsZ za rok.

Zasadnutia MsZ: 14.4.2011, 16.6.2011, 17.8.2011

Plánovaná hodnota:

Skuto čná hodnota:

6,006,006,00

14,00

5,00 5,00 0

9,00 3,00 0 0 0
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IČO:
Názov:

Sídlo:

Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Programový rozpo čet - program 26.03.2012

00329614 Rok: 2
0
1
1

Názov: Účasť mesta v združeniach

Podprogram:1.2

Ing. Andrea JančíkováZodpovednos ť:

Zámer:

Komentár:

Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov.  Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a
združeniach.

Schválený 
rozpo čet v Eur

Rozpočet
po zmenách v Eur

Čerpanie
rozpo čtu v Eur

Návrh 
rozpo čtu r. 2012 v

Eur

Návrh 
rozpo čtu r. 2013 v

Eur

Návrh 
rozpo čtu r. 2014 v

Eur18 060,00 16 070,48 0,00 0,00 0,0018 060,00

Členské poplatky v združeniach, úniách, kluboch a asociáciách, v ktorých je mesto členom:
•Združenie miest a obcí Slovenska 5 220,74 €  (Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo na obhajobu spoločných záujmov
všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov
jednotlivých členských miest a obcí.)
•SEZO Spiš: 33 € (Cieľom združenia obcí a miest Spiša je zabezpečiť účinný systém      Separovania odpadov.)
•Euroregion Tatry 3 710,30 € (Cezhraničný zväzok Euroregión Tatry, v súlade s procesom integrácie európskych krajín sa snaží o
"urýchlenie všestranného rozvoja susediacich oblastí Poľskej republiky a Slovenskej republiky nadväzujúc na historické korene a
vzájomné vzťahy týchto regiónov".) K zvýšeniu rozpočtu dochádza z dôvodu zvýšenia členského v Euroregióne „Tatry" z 0,067 € na
0,10 € na obyvateľa.
•Združenie miest a obcí Spiša 1 250 € (Regionálne združenie zastupuje záujmy obcí Spiša.)
•Klub primátorov: 235 € (Hlavným cieľom je presadenie komplexnej a systémovej verejnej      správy, posilnenie postavenia miest v
novom modeli a zabezpečenie politickej, spoločenskej i      hospodárskej a finančnej nezávislosti slovenských miest.)
•Asociácia prednostov - 140 € (Asociácia poskytuje predovšetkým  organizovanie vzdelávacích aktivít potrebných pre profesionálny
a osobnostný rozvoj, možnosť vzájomnej výmeny odborných skúseností doma aj v zahraničí, poradenstvo v oblasti právnych,
ekonomických a spoločenských otázok a v oblasti riadenia úradu územnej miestnej samosprávy miest a obcí.)
•Mikroregión Slovenský raj - 6 307,51 € (Cieľom združenia je dosiahnutie rozvoja a podpora aktivít v cestovnom ruchu.)
•Asociácia informačných centier Slovenska - členský poplatok uhrádza B Nova (Cieľom asociácie je privítať návštevníkov
Slovenska a prostredníctvom svojej siete turistických informačných centier ich oboznámiť s najzaujímavejšími miestami v krajine.)
•Asociácia prednostov MsÚ 150 € (Poslaním združenia je zabezpečenie zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a
sociálneho postavenia hlavných kontrolórov miesta a obcí a pracovníkov takýchto útvarov najmä legislatívnou formou ako aj
vytváraním možností zvyšovania ich kvalifikácie formou vzdelávania.)
•Asociácia komunálnych ekonómov - 100 € (Akreditovaná vzdelávacia inštitúcia   zaoberajúca sa finančným manažmentom,
odbornou výpomocou miestnym samosprávam, výmenou skúseností, prezentovaním odborných, právnych a ekonomických
záujmov samosprávy navonok)
•Asociácia zdravých miest - 331,93 € (Činnosť združenia je zameraná na organizovanie akcií s dôrazom na prevenciu a osvetu v
oblasti zdravého štýlu života.)
•Banícky spolok Spiš - 40 € (Cieľom združenia je zjednotiť úsilie o zachovanie a propagovanie tradícií baníctva v tradičných
banských oblastiach Spiša.)
• Spišský dejepisný spolok – poplatok 33,2 € (Spolok patrí so svojimi predchodcami medzi najstaršie spolky podobného zamerania
na území Slovenska. Bol založený valným zhromaždením 27. 6. 1992. Nadväzuje na činnosť svojho predchodcu Spišského
dejepisného spolku (1883 – 1946) a Krúžku historikov Spiša pri Slovenskej historickej spoločnosti (1965 – 1991). Jeho úlohou je
vedecký výskum minulosti Spiša, rozširovať výsledky vedeckého výskumu a tým prispievať k zvýšeniu historického vedomia a
regionálneho povedomia Spišiakov, a to nielen v oblasti dejín, ale aj archeológie, umenia, literatúry, národopisu, jazykovedy a pod.)
•Čistý Ružín (Projekt bol zameraný na zníženie ekologickej zaťaženosti mikroregiónu a zlepšenie životných podmienok. Jednalo sa
o zoskupenie obcí a miest nachádzajúce sa na toku rieky Hornád za účelom odkanalizovania a budovania rozvodov pitnej vody. Za
posledné štyri roky sme nezaznamenali žiadne aktivity v rámci tohto projektu, taktiež členské poplatky neboli počas
predchádzajúcich 4 rokov uhrádzané).
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Sídlo:
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Zdroj Fnc Pol S1 S2 S3 Názov účtu Čerpanie
r. 2011 v Eur

Rozpočet po
zmenách

r. 2011 v Eur

Schválený rozpo čet
r. 2011 v Eur

Návrh rozpo čtu
r. 2012 v Eur

Návrh rozpo čtu
r. 2013 v Eur

Návrh rozpo čtu
r. 2014 v Eur

1.2 41 01116 642006 01 02 12 Na členské príspevky 16 070,4818 060,0018 060,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 16 070,4818 060,0018 060,00 0,00 0,00 0,00

predchádzajúcich 4 rokov uhrádzané).
•Idea Spiš: 166  € (Združenie presadzuje myšlienku vybudovania lyžiarskeho areálu pri Novoveskej Hute v blízkosti Slovenského
raja. Členom združenia je okrem mesta aj firma Skilab, prevádzkujúca lyžiarske stredisko Rittenberg v Spišskej Novej Vsi. Za
posledné štyri roky sme neobdŕžali žiadne výročné správy o činnosti združenia, ani členské poplatky neboli počas predchádzajúcich
4 rokov uhrádzané).
•Fond „Tvoj Spiš“ - 1 096 € (Cieľom fondu bolo združiť finančné prostriedky a ich použitie na podporu vytvárania živností a
podnikateľských aktivít miestnych obyvateľov, zvýšenie počtu pracovných miest a podpora projektov a zámerov zlepšujúcich
sociálnu situáciu sociálne znevýhodnených obyvateľov miest a obcí Spiša. Za posledné štyri roky sme nezaznamenali žiadne
aktivity v rámci tohto fondu, taktiež členské poplatky neboli počas predchádzajúcich 4 rokov uhrádzané).

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach.

Komentár:

Komentár:

Rok:

Mu:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Plánovaná hodnota:

Skuto čná hodnota:

13,0014,0015,00

15,00

13,00 13,00 0

15,00 13,00 0 0 0
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IČO:
Názov:

Sídlo:

Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Programový rozpo čet - program 26.03.2012

00329614 Rok: 2
0
1
1

Zdroj Fnc Pol S1 S2 S3 Názov účtu Čerpanie
r. 2011 v Eur

Rozpočet po
zmenách

r. 2011 v Eur

Schválený rozpo čet
r. 2011 v Eur

Návrh rozpo čtu
r. 2012 v Eur

Návrh rozpo čtu
r. 2013 v Eur

Návrh rozpo čtu
r. 2014 v Eur

1.3 41 01116 637011 01 00 00 MsÚ-rating 4 200,004 200,003 600,00 0,00 0,00 0,00

1.3 41 0112 637005 01 00 01 MsÚ-špeciálne služby 7 200,007 140,007 140,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 11 400,0011 340,0010 740,00 0,00 0,00 0,00

Názov: Audit a rating

Podprogram:1.3

Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Helena MacalováZodpovednos ť:

Zámer:

Komentár:

Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Schválený 
rozpo čet v Eur

Rozpočet
po zmenách v Eur

Čerpanie
rozpo čtu v Eur

Návrh 
rozpo čtu r. 2012 v

Eur

Návrh 
rozpo čtu r. 2013 v

Eur

Návrh 
rozpo čtu r. 2014 v

Eur11 340,00 11 400,00 0,00 0,00 0,0010 740,00

Výdavky na ratingové hodnotenie mesta a povinný audit hospodárenia mesta vrátane auditu konsolidovanej účtovnej závierky.

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár:

Komentár:

Rok:

Mu:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet vykonaných hodnotení.

V prvom polroku 2011 bol vykonaný audit hospodárenia mesta za rok 2010, overenie individuálnej účtovnej závierky a overenie
konsolidovanej účtovnej závierky.

Plánovaná hodnota:

Skuto čná hodnota:

3,002,002,00

2,00

3,00 3,00 0

2,00 2,00 0 0 0

6 / 6


