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 V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám odborné stanovisko k návrhu 
záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2019 (ďalej len odborné stanovisko). 
 Odborné stanovisko som spracoval na základe návrhu záverečného účtu mesta Spišská Nová 
Ves za rok 2019, ktorý mi bol predložený vedúcou finančného oddelenia Mestského úradu Spišská 
Nová Ves. 
 Návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 13. 05. 2020 na Úradnej tabuli mesta a na 
Centrálnej úradnej elektronickej tabuli. 
 
I.  VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K  NÁVRHU 
 ZÁVEREČNÉHO ÚČTU  
 Návrh záverečného účtu bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišská Nová 
Ves (ďalej len MsZ) v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka nasledujúcom po 
roku, za ktorý bol predložený návrh záverečného účtu. 
 
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
1.1.  Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Zohľadňuje aj ustanovenia 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. (ďalej len zákon 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy) a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.  

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s internými právnymi predpismi a to so 
Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves (ďalej len Zásady 
hospodárenia s finančnými prostriedkami) a so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Spišská 
Nová Ves.  
 
1. 2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta 
 V súlade s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol návrh 
záverečného účtu pred jeho schválením predložený na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu 
(zákona o obecnom zriadení).  
 Takisto bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, verejne sprístupnený na 
úradnej tabuli mesta. 
  
1. 3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta 
 K dátumu vypracovania tohto odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2019 si mesto 
podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení zatiaľ nesplnilo povinnosť, dať si overiť audítorom ročnú 
účtovnú závierku k 31. 12. 2019.  
 
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
 Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona         
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 
b) bilanciu aktív a pasív, 
c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta, 
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa príjemcov, 
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
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g) hodnotenie plnenia programov mesta. 
 Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v  súlade  s Opatrením 
MF SR č. MF-0101752004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, 
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 
 
II. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
 Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 
hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu.  
 V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto finančne 
usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým 
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho 
rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných 
obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 
   
A) ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 
 Finančné hospodárenie mesta v roku 2019 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením 
MsZ číslo 542/2018, zo dňa 29. 12. 2018 vrátane viacročného programového rozpočtu na roky            
2020 – 2021.   
 Na základe uznesení MsZ bol schválený rozpočet v priebehu rozpočtového roka 2019 
upravovaný celkom piatimi rozpočtovými opatreniami takto: 
- 1. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 38/2019, zo dňa 25. 04. 2019, 
- 2. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 67/2019, zo dňa 13. 06. 2019, 
- 3. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 101/2019, zo dňa 26. 09. 2019, 
- 4. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 142/2019, zo dňa 29. 10. 2019, 
- 5. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ číslo 184/2019, zo dňa 12. 12. 2019. 
        Bežný rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový, s plánovaným prebytkom vo výške 
1 330 049,00 eur. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový vo výške 625 089,00 eur. 
Výsledkom finančných operácií bola plánovaná strata v celkovej výške 704 960,00 eur.  
 V priebehu roka 2019 bol rozpočet upravený aj rozpočtovými opatreniami – presunmi, ktoré 
schválil primátor mesta v zmysle § 22 písm. a) Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta. 
V roku 2019 bolo celkom vykonaných 198 rozpočtových opatrení – presunov medzi rozpočtovými 
položkami na strane výdavkov a 151 rozpočtových opatrení – navýšenia prostriedkov ŠR a EÚ alebo 
darov na strane príjmov a výdavkov. Operatívna evidencia všetkých týchto rozpočtových opatrení bola 
vedená na finančnom oddelení Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.  
 Podľa § 15 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o použití peňažných 
fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení obecné 
zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať 
rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, atď.,              
v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta. 
 V nasledujúcom období odporúčam predkladať priebežne na zasadnutia MsZ informáciu 
o vykonaných rozpočtových opatreniach primátora mesta, ktoré boli realizované v zmysle § 22 
písm. a) Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta. 

K 31. 12. 2019 bol upravený rozpočet v celkovej výške 37 143 477,00 eur, bežný rozpočet bol po 
vykonaných zmenách prebytkový vo výške 1 223 185,00 eur, kapitálový rozpočet schodkový vo výške 
1 280 865,00 eur a saldo finančných operácií predstavovalo schodok 57 680,00 eur.  
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Prehľad o schválenom rozpočte, jeho úpravách a čerpaní v roku 2019 uvádzam v nasledujúcich 
tabuľkách.  
 

Štruktúra rozpočtu celkom 
Schválený 

rozpočet na rok 
2019 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2019 v € 

Čerpanie  rozpočtu 
v roku  

2019 v € 

Celkom príjmy 32 554 681 37 143 477 37 161 313,18 

Celkom výdavky 32 554 681 37 143 477 34 504 439,59 

Hospodárenie, prebytok +, schodok - 0 0 2 656 873,59 
 
 

Štruktúra bežného rozpočtu 
Schválený 

rozpočet na rok 
2019 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2019 v € 

Čerpanie  rozpočtu 
v roku  

2019 v € 

Bežné príjmy 32 002 181 34 281 937 34 260 074,89 

Bežné výdavky 30 672 132 33 058 752 32 153 780,91 

Hospodárenie bežného R, prebytok +, schodok - 1 330 049 1 223 185 2 106 293,98 

    

Štruktúra kapitálového rozpočtu 
Schválený 

rozpočet na rok 
2019 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2019 v € 

Čerpanie  rozpočtu 
v roku  

2019 v € 

Kapitálové príjmy 200 000 1 741 400 1 823 653,17 

Kapitálové výdavky 825 089 3 022 265 1 249 099,56 

Hospodárenie kapitál. R, prebytok +, schodok - - 625 089 - 1280 865 574 553,61 

 

Štruktúra rozpočtu finančných operácií 
Schválený 

rozpočet na rok 
2019 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2019 v € 

Čerpanie  rozpočtu 
v roku  

2019 v € 

Príjmové finančné operácie 352 500 1 120 140 1 077 585,12 

Výdavkové finančné operácie 1 057 460 1 062 460 1 101 559,12 

Výsledok finančných operácii - 704 960 57 680 - 23 974,00 

 
A.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV 
 Daňové príjmy mesta oproti roku 2018 vzrástli o 1 221 454,22 eur hlavne z dôvodu vyššieho 
výberu dane z nehnuteľnosti a z prídelu podielovej dane, ktorá bola mestu poukázaná zo ŠR. 
Nepodarilo sa splniť plánovaný upravený rozpočet miestnych daní za špecifické služby predovšetkým 
nenaplnením výberu dane za užívanie verejného priestranstva (trhovisko, Spišský a Vianočný trh). 
Z celkových daňových príjmov mesta v roku 2019 tvorila podielová daň 84,6 %. Podielová daň, ktorú 
mesto v roku 2019 prijalo v prepočte na jedného obyvateľa  predstavovala čiastku 432,78 eur, čo bolo 
o 39,37 eur viac ako v roku 2018.  
 Podiel daňových príjmov mesta na celkových bežných príjmoch mesta bez RO 
a mimorozpočtových príjmov tvoril necelých 57,6 %.   
 Nedaňové príjmy boli plnené na 105 % upraveného rozpočtu. Na celkových bežných príjmoch 
mesta sa podieľali 8,5 %. Plnenie nedaňových príjmov z vlastníctva (prenájom) za posledných päť rokov 
(rok 2015 – 1 553 640,22 eur, rok 2016 – 1 439 092,59 eur, rok 2017 – 1 330 822,82 eur, rok 2018 – 
1 320 445,41 eur, rok 2019 – 1 292 492,77 eur) má klesajúcu tendenciu. Je preto potrebné venovať 
zvýšenú pozornosť efektívnosti a účinnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta.  
 Granty a transfery sa na bežných príjmoch mesta podieľali 33,99 % a sú významným zdrojom 
na financovanie bežných výdavkov predovšetkým škôl a sociálnych služieb. Upravený rozpočet bol 
splnený na 99,42 %. Skutočný príjem z bežných grantov v roku 2019 bolo oproti roku 2018 vyšší 
o 59 292,66 eur. Najvyšší nárast zaznamenali transfery zo ŠR na financovanie miezd, odvodov 
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a prevádzky základných škôl ako aj ostatné prenesené kompetencie,  ktoré tvorili až 79,54 % bežných 
transferov. Transfery na sociálne účely tvorili 16,88 %. 
 Upravený rozpočet príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou mesta v roku 
2019 nebol naplnený. Súvisel hlavne s nenaplnením príjmov v rozpočtovaných organizáciách školstva 
tak v príjmoch z prenesených ako aj z originálnych kompetencií.  
 Schválený rozpočet kapitálových príjmov vo výške 200 000 eur bol v priebehu roka upravený 
na čiastku 1 661 800 eur. V závere roka boli do rozpočtu zahrnuté ostatné kapitálové príjmy vo výške 
79 600 eur a tak upravený rozpočet kapitálových príjmov k 31. 12. 2019 bol v celkovej výške 1 741 400 
eur. Skutočný príjem 1 823 653,17 eur naplnil upravený rozpočet na viac ako 104 %. Nárast 
kapitálových príjmov v roku 2019 bol spôsobený predovšetkým vyšším predajom pozemkov v rámci 
majetkového usporiadania a predajom bytov. Plnenie kapitálových príjmov značne ovplyvnili aj prijaté 
transfery, ktorých čerpanie bude možné aj v nasledujúcich rokoch (rekonštrukcia zimného štadióna a 
letného kúpaliska). 
 Príjmové finančné operácie v roku 2019 boli v celkovej výške 1 077 585,12 eur, z čoho 
predstavovali finančné operácie rozpočtových organizácii čiastku 16 337,73 eur. Prevody z účtu 
rezervného fondu boli realizované na základe skutočných výdavkov v objeme  856 194,84 eur.  

V roku 2019 sa bežné príjmy na celkových príjmoch mesta podieľali 92,20 %, kapitálové príjmy 
takmer 4,90 % a príjmové finančné operácie 2,90 %. 

 
A.2. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV 
 Bežné výdavky na rok 2019 boli rozpočtované v čiastke 33 058 752,00 eur. Skutočné čerpanie 
výdavkov v roku 2019 bolo vo výške 32 153 780,91 eur, čo predstavuje plnenie vo výške 97,26 % 
upraveného rozpočtu mesta. Skutočné čerpanie bežných výdavkov sa na celkovom čerpaní výdavkov 
mesta podieľali 93,19 %, kapitálové výdavky 3,62 % a výdavkové finančné operácie 3,19 %. 
 Oproti roku 2018 sa bežné výdavky zvýšili o 2 798 578,40 eur, z toho mesto čerpalo viac  
o 771 003,59 eur, rozpočtové organizácie viac o 2 027 574,81 eur.  

Zvýšené čerpanie mzdových výdavkov v roku 2019 súviselo so zvýšením tarifných platov 
zamestnancov vo verejnej správe o 10 %. Zvýšili sa sumy v jednotlivých platových triedach ako aj počet 
platových stupňov. Nákup tovarov a služieb bol vyšší o 340 308,89 eur ako v roku 2018.  
 Transferové platby mesta sa oproti roku 2018 zvýšili o 165 tis. eur, na vykrytie straty pri 
poskytovaní služieb vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v roku 2019 bola použitá 
čiastka 722 870 eur plus doplatok za rok 2019 vo výške 3 796,00 eur. Právnickým a fyzickým osobám, 
podnikateľom boli poskytnuté transfery na podporu všeobecne prospešného účelu v zmysle VZN 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je iná právnická 
osoba bolo v roku 2019 poskytnutých o 74  999,00 eur viac ako v roku 2018. 
 V školstve bolo najvýraznejšie zvýšenie u miezd a odvodov ( spolu o 1 506 017,49 eur), ktoré 
súviselo s legislatívnymi zmenami v odmeňovaní pedagogických zamestnancov, zamestnancov 
odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom záujme.  
 V Správe školských zariadení viac ako 80 % výdavkov tvorili výdavky na mzdy a odvody. 
Prevádzkové výdavky boli tvorené výdavkami na potraviny, energie, služby a údržbu. Z vlastných 
príjmov bolo v materských školách zakúpené interiérové vybavenie, výpočtová technika, vysávače, 
kosačky, pre zamestnancov pracovné odevy a obuv. Na údržbu bolo použitých 70 442,37 eur. 
  V rozpočtovej organizácii Domov dôchodcov v roku 2019 najvýraznejšie rástli mzdové výdavky, 
ktoré súviseli s nárastom platov vo verejnej službe od 1. 1. 2019 a so zvýšením príplatkov za sviatky, 
soboty, nedele a prácu v noci.  

Kapitálové výdavky mesta na rok 2019 boli rozpočtované v celkovej výške 3 022 265 eur. 
Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2019 bolo iba vo výške 41,3% upraveného 
rozpočtu na rok 2019 (1 249 099,56 eur). Hlavné dôvody nízkeho čerpania kapitálových výdavkov 
v roku 2019: 
- neúplná projektová príprava investičných zámerov na ďalšie roky, 
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- nečerpanie externých zdrojov (dotácia zo ŠR 1 500 tis. eur), ktoré už boli zapojené do rozpočtu na rok 
2019 (rekonštrukcia zimného štadióna, letného kúpaliska), 

-  nedočerpanie plánovaných výdavkov na nákup pozemkov (68 365,03 eur), 
- presun realizácie niektorých investícii do budúceho roka (rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice 

a detského ihriska v Novoveskej Hute, 
- nezrealizované projekty zriadenia odborných učební v základných školách. 
 V roku 2019 mesto poskytlo kapitálové príspevky aj pre príspevkové organizácie v jej 
 zriaďovateľskej pôsobnosti v celkovej výške 175 385,14 eur.  
 Výdavkové finančné operácie v roku 2019 pozostávali z platieb za úvery, pôžičky a návratné 
finančné výpomoci, z amortizácie istiny úverov, ktoré boli použité v minulosti. V roku 2019 mesto hradilo 
výdavky na splátky istín úverov v sume  1 052 477,12 eur, na splátky úveru zo ŠFRB sa vynaložilo 
11 160,64 eur. MsZ schválilo peňažný vklad do novej spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o. vo výške 
5 000,00 eur. 
 Bežné výdavky mesta a RO v roku 2019 boli oproti roku 2018 vyššie o 2 620 026,11 eur. Na 
celkových výdavkoch mesta sa podieľali 93,2 %, 3,6 % tvorili kapitálové výdavky a výdavkové finančné 
operácie predstavovali 3,2 % všetkých výdavkov. Mesto ako aj RO vynaložili najviac výdavkov na mzdy 
a odvody z miezd. 

 
A.3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 
 Podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a  b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2019 je výsledok dosiahnutý odpočítaním 
bežných a kapitálových výdavkov od bežných a kapitálových príjmov v roku 2019.  
 Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2019 je prebytok vo výške 
2 680 847,59 eur. Po  odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, platieb za školské stravovanie, 
a zároveň pripočítaní výsledku finančných operácii je výsledok hospodárenia čiastka 913 525,13 eur. 
 Výsledkom hospodárenia, ako rozdielu medzi príjmami celkom a výdavkami celkom, vrátane 
finančných operácii, je 2 656 873,59 eur. Odpočítaním nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, 
nevyčerpaných platieb za stravovanie, zábezpek z príjmu v roku 2019 je výsledok hospodárenia 
913 525,13 eur. 
 Podľa ustanovení § 16 ods. 6  Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy výsledkom hospodárenia, je výsledok vypočítaný zo zostatku finančných prostriedkov na 
bankových účtoch mesta, po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo 
ŠR. Takto dosiahnutý výsledok predstavoval celkovú výšku 913 525,13 eur. Výsledok hospodárenia 
mesta za rok 2019 je totožný so stavom finančných  prostriedkov  na  bankových  účtoch k 31. 12. 2019, 
po odpočítaní cudzích prostriedkov na účtoch a po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov ŠR.  
 Na účet rezervného fondu bude takto prevedená celá čiastka 913 525,13 eur, ktorá po 
schválení MsZ bude použitá na financovanie kapitálových výdavkov mesta. 
 
A.4. HOSPODÁRENIE FONDOV 
 V roku 2019 malo mesto vytvorené tie isté peňažné fondy ako v roku 2018 - rezervný fond, fond 
prevádzky, údržby a opráv, fond združených prostriedkov a sociálny fond.  
 Plánované finančné prostriedky rezervného fondu v roku 2019 boli čerpané na 90,85 %, 
nedočerpanú čiastku (86 211,16 eur) bude možné použiť v nasledujúcich rokoch. 
 Časť naakumulovaných finančných prostriedkov z účtu fondu opráv bolo v roku 2019 
(10 410,00 eur) použitých na bežné a servisné opravy v bytovom dome Medza č. 6 v Spišskej Novej 
Vsi. 
 Na účte združených prostriedkov boli evidované minimálne finančné prostriedky určené na 
IBV Červený jarok Spišská Nová Ves. V priebehu roka nedošlo k tvorbe ani k čerpaniu fondu.  
 V súlade so zákonom o sociálnom fonde mesto malo vytvorený aj sociálny fond. Jeho tvorbu 
a použitie upravuje platná kolektívna zmluva.   
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Prehľad o zostatkoch peňažných fondov ku koncu rozpočtového roka uvádzam v nasledujúcej tabuľke.
   

Peňažný fond Zostatok k 31. 12. 2019 v € 
Fond prevádzky, údržby a opráv 39 587,97 
Fond združených prostriedkov 40,82 
Sociálny fond 20 668,02 
Rezervný fond 595 466,42 

 
B) BILANCIA AKTÍV A PASÍV  
 Výška aktív celkom v roku 2019 sa oproti roku 2018 zvýšila o 340 746,30 eur. Pokles stálych 
aktív prevýšil nárast obežných aktív (vysoký stav finančných prostriedkov na bankových účtov z dôvodu 
nevyčerpaných účelovo určených dotácii zo ŠR).  
 Pri pasívach sa vlastné imanie v roku 2019 oproti roku 2018 zvýšilo o 721 743,50 eur.  Záväzky 
spolu sa v roku 2019 oproti roku 2018 zvýšili o 309 566,04 eur hlavne z dôvodu zaúčtovania záväzku 
z rekonštrukcie miestnych komunikácií. Výška pasív celkom v roku 2019 sa oproti roku 2018 zvýšila 
o 340 746,30 eur.  
    
B.1 BILANCIA POHĽADÁVOK 
 K 31. 12. 2019 bol celkový stav pohľadávok (krátkodobé aj dlhodobé) oproti roku 2018 nižší 
o 20 106,67 eur, pohľadávky z nedaňových príjmov boli nižšie o 47 118,12 eur, pohľadávky z daňových 
príjmov boli nižšie o 20 766,26 eur. Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky v roku 2019 oproti roku 2018 
poklesli o 20 106,67 eur. Prehľad o vývoji celkových pohľadávok za posledné sledované roky uvádzam 
v nasledujúcej tabuľke.  
 

Pohľadávky k 31.12. príslušného kalend. roka Výška pohľadávok celkom 
2015 2 397 058,42 
2016 2 279 850,26 
2017 2 200 803,50 
2018 2 165 034,74 
2019 2 144 928,07 

  
 Medziročný prehľad o vývoji vybraných pohľadávok - z nedaňových príjmov (komunálny odpad) 
a z daňových príjmov (daň z nehnuteľnosti) uvádzam v nasledujúcej tabuľke: 
 

Druh pohľadávky  Kalendárny rok 
2015 2016 2017 2018 2019 

Odvoz komunálneho odpadu 513 291,71 522 912,09 563186,86 596 018,33 617 497,89 
Daň z nehnuteľnosti 372 032,29 360 723,09 384 289,54 407 457,87 385 326,59 

 
 V roku 2019 bol oproti roku 2018 nárast pohľadávok za komunálny odpad o 21 479,56 eur, na 
druhej strane pokles pohľadávok na dani z nehnuteľnosti o 22 131,28 eur. Je nevyhnutné aj naďalej 
venovať náležitú pozornosť vymáhaniu ako daňových tak aj nedaňových nedoplatkov. Pozitívne 
hodnotím uplatňovanie inštitútu osobitného príjemcu sociálnych dávok následkom čoho boli v roku 2019 
uhradené niektoré nedoplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  
 
B.2 BILANCIA ZÁVÄZKOV 
 Stav záväzkov mesta k 31. 12. 2019 sa oproti roku 2018 znížil o 4 671 812,79 eur. Príčinou 
bolo postúpenie pohľadávky spoločnosti EUROVIA SK, a. s. na financujúci peňažný ústav. Záväzok 
vyplýval z dodávateľského úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácii. O 119 320,87 eur sa znížili 
záväzky voči dodávateľom. Mesto neeviduje záväzky po lehote splatnosti nad 60 dní. 
 
C) PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU  
 Hlavný kontrolór počas celého roka 2019 sledoval stav a vývoj dlhu mesta. V roku 2019 nedošlo 
k prijatiu ďalších návratných zdrojov financovania. 
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 V zmysle § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy suma dlhu mesta 
(bez dlhu ŠFRB) dosiahla 20,28 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. 
 K 31. 12. 2019 nepresiahla celková suma dlhu mesta zákonnú výšku 60% skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V prepočte na jedného obyvateľa mesta klesol dlh mesta 
na 1 obyvateľa (so ŠFRB a dlhodobého záväzku z rekonštrukcie miestnych komunikácii) z 208,70 eur 
v roku 2018 na 181,07 eur v roku 2019. 
 Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov bola                
k 31. 12. 2019 vo výške 4,89 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka znížený 
o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej 
únie a iné prostriedky zo zahraničia. Dodávateľský úver čerpaný v roku 2018 (II. etapa rekonštrukcie 
MK) vo výške 4 552 147,32 eur bol v priebehu roka 2019 postúpený banke. Od mesiaca máj 2019 sa 
začal splácať banke v  rovnakých mesačných splátkach 37 934,56 eur. 
 V rozpočtovom roku 2019 v meste suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane 
úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročila 25 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté 
v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté 
z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného 
predpisu.  
 K 31. 12. 2019 predstavoval stav úverov (ŠFRB, rekonštrukcia miestnych komunikácii) celkovú 
výšku 6 503 979,37 eur.  
 Mesto Spišská Nová Ves v roku 2019 pri používaní návratných zdrojov financovania 
dodržiavalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. 
 
D) ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MESTA 
 Príspevkové organizácie mesta v roku 2019 hospodárili v súlade so schváleným rozpočtom 
nákladov a výdavkov. Na rozpočet mesta boli zapojené príspevkom, pričom menej ako 50 % svojich 
výrobných nákladov mali pokryté tržbami. Príspevkové organizácie mesta plnili v roku 2019 
predovšetkým úlohy v oblasti kultúry, športu a poučného oddychu (ZOO). Po uplynutí rozpočtového 
roka v zmysle § 24 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vykonali príspevkové 
organizácie zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta.  
 Príspevkové organizácie mesta si v roku 2019 plnili úlohy stanovené zriaďovateľom vyplývajúce 
z ich zriaďovacej listiny a dodržali zákonnú podmienku podielu výrobných nákladov a tržieb v zmysle     
§ 21 ods. (2) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 V nasledujúcej tabuľke uvádzam výsledok účtovného hospodárenia jednotlivých príspevkových 
organizácií mesta za rok 2019. 

Príspevková organizácia mesta Náklady Výnosy + Zisk, - Strata 

Mestské kultúrne centrum (MKC) 654 467,24 626 721,08 - 27 746,16 

Zoologická záhrada (ZOO) 430 869,98 437 093,78   6 223,80 

Správa telovýchovných zariadení (STEZ) 2 477 543,36 2 466 401,20 - 11 142,16 

 
 V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy bude dosiahnutý zisk použitý na 
tvorbu rezervného fondu (ZOO), na usporiadanie záporného výsledku hospodárenie príspevkových 
organizácií (MKC, STEZ) bude použitý rezervný fond príslušnej príspevkovej organizácie.  
  
E) ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K PO a FO - PODNIKATEĽOM ZA ROK 2019 
 Právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 
mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, boli v roku 2019 na základe VZN č. 6/2013 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves poskytnuté finančné prostriedky na podporu 
všeobecne prospešných služieb v celkovej výške 284 130,00 eur. 
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 Najväčšia finančná čiastka 250 849,00 eur bola poskytnutá športovým klubom mesta 
združeným v Rade športových klubov, ďalším organizáciám, združeniam, nadáciám boli poskytnuté 
dotácie v celkovej výške 33 281,00 eur.  
 Podrobný prehľad poskytnutých dotácií v roku 2019 je uvedený na internetovej stránke mesta:  
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/2019/Dotacie_2019.p
df.  
 

 

F) ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
Mesto Spišská Nová Ves v roku 2019 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.  
 
G) HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA ZA ROK 2019 
 Priebežné posúdenie plnenia cieľov jednotlivých programov v priebehu roku 2019 bolo 
vykonané k 30. 06. 2019 vo forme monitorovacej správy. K 31. 12. 2019 bola spracovaná hodnotiaca 
správa, v ktorej boli porovnané plánované a dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov. Jej cieľom 
bolo transparentne zhodnotiť plnenie rozpočtu za rok 2019, poukázať na účel vynakladania verejných 
zdrojov a na meranie ich efektívnosti.  

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2019  je 
obsiahla – pozostáva z 302 strán, 13 hodnotených programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy, 
prvky a projekty.  

Prehľad o celkovom plnení rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých programov v roku 2019 
uvádzam v nasledujúcej tabuľke. 

Program Názov programu
Rozpočet 

2019
Skutočnosť 

2019
Plnenie v %

1. Manažment výkonu samosprávy mesta 27 700 25 827 93,24
2. Komunikujúce mesto 386 077 378 193 97,96
3. Podporné interné služby 4 176 325 3 965 729 94,96
4. Klientske služby 525 395 496 715 94,54
5. Manažment rozvoja mesta 506 741 425 504 83,97
6. Životné prostredie mesta 3 276 853 3 184 968 97,20
7. Bývanie a nebytové priestory 1 169 512 1 088 741 93,09
8. Doprava 1 531 919 1 477 298 96,43
9. Sociálna starostlivosť 3 339 463 3 197 877 95,76

10. Školstvo 17 536 061 17 130 874 97,69
11. Kultúra 727 701 724 109 99,51
12. Šport 3 007 280 1 503 016 49,98
13. Bezpečnosť občanov a návštev. mesta 932 450 905 588 97,12

S P O L U : 37 143 477 34 504 439 92,90  
 
Stručný prehľad o zámeroch a plnení cieľov programového rozpočtu v roku 2019 podľa 

jednotlivých programov uvádzam v nasledujúcej časti správy. 
  
PROGRAM 1: Manažment výkonu samosprávy 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

1. Manažment výkonu samosprávy mesta – spolu 27 700,00 25 827,05 93,24 

 Zámerom programu v roku 2019 (ďalej len v sledovanom roku) bola 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.  

Sledovalo sa ním efektívne vynakladanie finančných prostriedkov pri riadení všetkých procesov 
samosprávy. Pri príprave a vedení zasadnutí MsZ, pri stretnutiach a pracovných rokovaniach primátora, 
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pri výkone agendy sekretariátu primátora, pri účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách 
a združeniach. Súčasťou tohto programu bolo aj vyhodnotenie výdavkov vynaložených na vypracovanie 
auditu a ratingu mesta.  

Vo všetkých troch podprogramov boli mierne úspory, ktoré boli príčinou toho, že sa bežný 
rozpočet nenaplnil na 100%.  
 
PROGRAM 2: Komunikujúce mesto 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

2. Komunikujúce mesto - spolu 386 077,00 378 192,90 97,96 

 Zámerom programu v sledovanom roku bolo vytváranie vzťahov a vzájomnej komunikácie 
medzi mestom a verejnosťou prostredníctvom kvalitných informácií o dianí v meste.  

60% výdavkov programu bolo čerpaných na kvalitnú a včasnú informovanosť občanov mesta 
o dianí v meste (prostredníctvom printových médií, facebooku, tlačových správ a TV Reduta). 

40 % výdavkov bolo vynaložených na objektívnu propagáciu mesta a cielený marketing 
(Turistické informačné centrum, kostolná veža, medzinárodná spolupráca, výstavy, veľtrhy, spolupráca 
s partnerskými mestami).   
 
PROGRAM 3: Podporné interné služby 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

 

Podporné interné služby - spolu 4 176 325,00 3 965 728,50  

3. - bežný rozpočet 2 919 565,00 2 738 944,50 94,96 

 

- kapitálový rozpočet 194 300,00 125 224,88 
 

 

- finančné operácie 1 062 460,00 1 101 559,12 
 

 Patrí medzi finančne náročnejšie programy. Zámerom programu v sledovanom roku bolo 
predovšetkým poskytovať kvalitný celoročný servis pre výkon samosprávnych funkcií mesta. Sledovali 
sa ním náklady na prevádzku mestského úradu, budov v správe mesta, ako aj servisných služieb 
výpočtovej techniky. Súčasťou programu boli aj finančné služby a operácie, hlavne výdavky spojené so 
splácaním úverov a s vedením účtov v peňažných ústavoch.   
 65% výdavkov programu bolo čerpaných na fungovanie Mestského úradu, chráneného 
pracoviska, chaty Mlynky a prevádzky detašovaných pracovísk vysokých škôl fungujúcich v meste. 29% 
celkových výdavkov bolo použitých na splácanie úverov, vedenie účtov mesta v peňažných ústavoch 
(úroky z úverov, splácanie istiny, bankové poplatky, vrátenie nevyčerpaných dotácií, vklad do obchodnej 
spoločnosti). 3% výdavkov programu bolo použitých na poistenie majetku mesta voči možným  
škodovými udalostiam a na usporiadanie majetkovo – právnych vzťahov nehnuteľností mesta. 3 % 
výdavkov bolo čerpaných na správu informačných a komunikačných technológii mesta.  
 Z kapitálových výdavkov programu bola financovaná plynofikácia budovy Radnice, 
vysporiadanie nehnuteľnosti a nákup licencii v rámci informačno-komunikačných technológii.  
 
PROGRAM 4: Klientske služby 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

4. Klientske služby - spolu 525 395,00 496 715,06 94,54 

 Zámerom programu v sledovanom roku bolo skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom 
mesta. Tento program patril medzi finančne menej náročné programy.  

68 % výdavkov programu bolo použitých na skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom 
mesta. Mesto zabezpečovalo výkon štátneho stavebného úradu, výkon na úseku matrík a evidencie 
obyvateľstva, voľby prezidenta SR. V rámci originálnych kompetencií mesto pripravovalo a realizovalo 
občianske obrady, prijatia v obradnej sieni a spoločenské podujatia na území mesta. Takmer 32% 
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výdavkov bolo čerpaných na fungovanie komunálnych služieb v meste (prevádzka parkovísk, trhoviska, 
údržba a prevádzka priemyselnej zóny Podskala, mestských cintorínov, toaliet).  

 
PROGRAM 5: Manažment rozvoja mesta 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

 
Manažment rozvoja mesta - spolu 506 741,00 425 503,55 

 
5. - bežný rozpočet 334 931,00 312 563,37 83,97 

 
- kapitálový rozpočet 171 810,00 112 940,18 

  Zámerom programu v sledovanom roku bolo zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na 
širokej odbornej diskusii a určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie 
obdobie v súlade so schváleným Rozvojovým plánom mesta na roky 2011 - 2020 a Územným plánom 
mesta, zlepšenie spravovania rozvoja mesta a rozvojových procesov mesta zohľadňujúcich špecifiká a 
priority rozvoja mesta. Najvyššia čiastka výdavkov programu (67%) tvorili transfery na športové aktivity 
klubov združených v RŠK a subjektom na území mesta, ktoré poskytujú kultúrno-spoločenské aktivity.  
 Upravený ročný rozpočet nebol naplnený hlavne pri podprograme Implementácia rozvojových 
dokumentov mesta – prvok projektová dokumentácia a územný plán, prvok realizačné PD a štúdie, 
prvok príprava žiadosti o NFP a granty). Súčasťou programu boli aj výdavky na podporu a rozvoj 
cestovného ruchu na území mesta a v širšom regióne Spiša.  
 Kapitálové výdavky boli použité na doplnenie stavebno-projektovej dokumentácie, na realizačné 
PD a štúdie, na transfer Technickej akadémii SNV.  
 
PROGRAM 6: Životné prostredie mesta 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

 
Životné prostredie mesta - spolu 3 276 853,00 3 184 968,42 

 
6. - bežný rozpočet 2 864 407,00 2 892 914,10 97,20 

 
- kapitálový rozpočet 301 600,00 292 054,32 

 Zámerom programu v sledovanom roku bolo zlepšenie stavu životného prostredia výkonom 
kompetencií mesta v oblasti starostlivosti o jeho čistotu ako aj celkové skrášľovanie územia mesta. 

Takmer 42% výdavkov bolo čerpaných na odpadové hospodárstvo (separovaný zber odpadov, 
zber, odvoz a zneškodnenia komunálneho odpadu, prevádzka regionálnej skládky BRO), 24% výdavkov 
bolo čerpaných v oblasti starostlivosti mesta o verejné priestranstva mesta, 34% výdavkov predstavovali 
výdavky na energetiku – verejné osvetlenie, tepelné hospodárstvo - technické zhodnotenie rozvodov 
kotolní.  
 Kapitálové výdavky boli čerpané na výstavbu detských ihrísk podľa požiadaviek mestských 
výborov, na modernizáciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu a modernizáciu tepelného hospodárstva. 
 
PROGRAM 7: Bývanie a nebytové priestory 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

 
Bývanie a nebytové priestory - spolu 1 169 512,00 1 088 741,37 

 
7.  - bežný rozpočet 1 149 512,00 1 068 816,44 93,09 

 
 - kapitálový rozpočet 20 000,00 19 924,93 

 Zámerom programu v sledovanom roku bolo zlepšenie dostupnosti a skvalitnenia bývania podľa 
potrieb občanov mesta a zlepšenie využitia nebytového majetku mesta.  

Súčasťou program boli výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB), 
výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov (multifunkčné banícke centrum, prevádzka 
priemyselného parku, ČOV – Novoveská Huta, svetelná signalizácia – elektrická energia, a pod.).    
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Kapitálové výdavky tohto programu boli čerpané na rekonštrukciu a modernizáciu multifunkčného 
baníckeho centra a na nákup čistiaceho motorového zariadenia v meste.  
 
PROGRAM 8: Doprava a miestne komunikácie 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

 
Doprava a miestne komunikácie - spolu 1 531 919,00 1 477 298,37 

 
8.  - bežný rozpočet 1 219 419,00 1 216 734,02 96,43 

 
 - kapitálový rozpočet 312 500,00 260 564,35 

  Zámerom programu v sledovanom roku bolo ďalšie zlepšenie technického stavu dopravnej 
infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a mestských verejných priestranstiev. Nenaplnenie 
rozpočtovaných výdavkov v sledovanom roku bolo spôsobené predovšetkým nesplnením kapitálového 
rozpočtu.   
 45% rozpočtových výdavkov bolo vyčerpaných na skvalitnenie stavu a vybavenosti miestnych 
komunikácií a verejných priestranstiev. Takmer 55% rozpočtových výdavkov boli vynaložené na 
mestskú verejnú dopravu – na vykrytie straty verejného dopravcu v zmysle uzavretej zmluvy a jej 
dodatkov.  
 Kapitálové výdavky boli čerpané predovšetkým na rekonštrukciu vybraných komunikácií 
a spevnených plôch v meste a na technickú vybavenosť IBV Červený jarok. 
 

PROGRAM 9: Sociálna starostlivosť 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

9. Sociálna starostlivosť - spolu 3 339 463,00 3 197 877,27 95,76 

 
Iné zdroja  2 336 908,-- 2 333 903,63 

 

 
Mesto – bežné výdavky 977 555,00 849 148,84 

 

 
Mesto – kapitálové výdavky 25 000,00 14 824,80 

  Zámerom programu v sledovanom roku bolo zabezpečiť dostupné a kvalitné sociálne služby, 
sociálnu pomoc pre všetkých občanov mesta, ktorí ju potrebujú. V programe sú vyčíslené výdavky 
mesta na sociálnu starostlivosť, sociálnoprávnu ochranu detí a kuratelu, na sociálnu inklúziu a výdavky 
mesta na podporu humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v meste v sledovanom roku. 
V programe je zahrnutý rozpočet ako aj skutočné čerpanie finančných prostriedkov, ktoré boli 
poskytnuté na tento účel mestom (863 973,64 eur) ako aj vo forme štátnej dotácie (MPSVaR, Úrad 
práce, iné v celkovej čiastke 2 333 904 eur).  

68% finančných prostriedkov poskytnutých mestom bolo vyčerpaných na sociálnoprávnu 
ochranu detí, sociálnu kuratelu a na sociálnu inklúziu (dávky v hmotnej núdzi, pohreby bezdomovcov, 
Dom humanity, terénna sociálna práca, komunitné centrum). Takmer 20% finančných prostriedkov 
poskytnutých mestom bolo použitých vo forme transferov na činnosť a prevádzku pre organizácie          
3. sektora, darcov krvi, na opatrovateľskú službu pre neverejných poskytovateľov sociálnej pomoci.  
12% výdavkov bolo nasmerovaných na podporu sociálnej starostlivosti o seniorov.  
 Kapitálové výdavky poskytnuté mestom v rámci tohto programu boli čerpané na humanitárnu 
pomoc a na riešenie mimoriadnej situácie po požiari bytového domu.  
 
PROGRAM 10: Školstvo 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

10. Školstvo - spolu 17 536 061 17 130 873,58 97,69 

 
Iné zdroje 16 879 779,-- 16 501 806,43 

 

 
Mesto – bežné výdavky 656 282,00 629 067,15 
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Zámerom programu v sledovanom roku bolo zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces 
vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a 
uplatnenie sa na trhu práce. Program neobsahoval kapitálové výdavky.  
 Rozpočet a jeho čerpanie predstavuje mzdové a prevádzkové náklady vo všetkých školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves (7 ZŠ, 7 ŠJ pri ZŠ,              
7 ŠKD, 14 MŠ, 13 ŠJ pri MŠ, 2 detské jasle, Správu školských zariadení, ZUŠ, CVČ ako aj neštátne 
cirkevné a súkromné školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, školský úrad a 
oddelenie školstva, projekty realizované z prostriedkov EÚ. V programe sú premietnuté aj kapitálové 
výdavky a vlastné príjmy škôl a školských zariadení. 
 Aj v tomto roku mal tento program najvyšší rozpočet výdavkov v rámci programového 
rozpočtovania v meste. 96% čerpaných výdavkov predstavovali finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR, 
necelé 4% výdavkov programu predstavovali finančné prostriedky poskytnuté mestom. Z toho 58% 
finančných prostriedkov boli finančné prostriedky čerpané neštátnymi školskými zariadeniami, 23% 
súkromnými školskými zariadeniami a 18% predstavovali finančné, ktoré boli pridelené MŠ, ktorých 
zriaďovateľom je mesto.  
 
PROGRAM 11: Kultúra 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

 
Kultúra - spolu 727 701,00 724 108,94 

 
11. - bežný rozpočet 681 281,00 677 771,56 99,51 

 
- kapitálový rozpočet 46 420,00 46 337,38 

  Zámerom programu v sledovanom roku bolo vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj 
kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s 
pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.  
 45% rozpočtovaných výdavkov programu bolo vyčerpaných na činnosť Mestského kultúrneho 
centra (v rámci programu aj financovanie prevádzky kina Mier, zabezpečenia činnosti hlavných 
neprofesionálnych súborov – FS Čačina, DS Hviezdoslav, DFS Ihrík). Takmer 29% rozpočtových 
výdavkov bolo čerpaných na kultúrne podujatia pre verejnosť s cieľom ich kvalitného kultúrneho 
a spoločenského vyžitia. 26% finančných prostriedkov programu bolo využitých na prevádzkovanie 
ZOO Spišská Nová Ves. 
 Kapitálové výdavky boli použité v ZOO na vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie, na 
nákup účelového motorového vozidla a na dokončenie výstavby maštale. Zostatok bol použitý na 
modernizáciu Kina Mier.   
 
PROGRAM 12: Šport 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

 
Šport - spolu 3 007 280,00 1 503 016,16 

 
12. - bežný rozpočet 1 392 730,00 1 388 968,40 49,98 

 
- kapitálový rozpočet 1 614 550,00 114 047,76 

  Zámerom programu v sledovanom roku bolo skvalitňovanie športovej infraštruktúry vo 
vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich 
k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti 
výkonnostného športu, najmä pre rozvoj mládežníckeho športu.  
 98 % všetkých rozpočtovaných výdavkov programu bolo čerpaných v mestskej infraštruktúre 
športu, ktorý zastrešuje príspevková organizácia mesta – STEZ, na výdavky súvisiace s prevádzkou 
všetkých športových zariadení vo vlastníctve mesta. Zostávajúce finančné prostriedky boli čerpané 
v rámci programu šport pre všetkých na vytváranie príležitosti a podmienok pre rozvoj masového športu 
v meste.  
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 Plánované kapitálové výdavky boli čerpané iba na 7%. Boli použité na ďalšiu modernizáciu 
zimného štadióna, krytej plavárne a letného kúpaliska, futbalového štadióna, atletického štadióna a 
tenisových kurtov. Ďalšie plánované kapitálové výdavky na ďalšiu rekonštrukciu zimného štadióna 
(1 500 000,00 eur), ktoré už boli zapojené do rozpočtu, neboli v sledovanom roku vyčerpané.  
 
. 

PROGRAM 13: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta 

Program Názov programu Rozpočet 2019 Skutočnosť 2019 Plnenie v % 

 
Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta 932 450,00 905 588,42 

 
13. - bežný rozpočet 866 708,00 848 624,13 97,12 

 
- kapitálový rozpočet 65 742,00 56 964,29 

  Zámerom programu v sledovanom roku bolo vytváranie podmienok pre bezpečné mesto. 
Rozpočet zahŕňal výdavky mesta na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti v meste, výdavky 
na Stanicu pre odchyt túlavých zvierat, výdavky na požiarnu a civilnú ochranu v Spišskej Novej Vsi a na 
požiarnu zbrojnicu v Novoveskej Hute. 94% rozpočtovaných výdavkov bolo použitých v rámci 
podprogramu Verejný poriadok a bezpečnosť v meste, z toho 90% tvorili výdavky na hliadkovú službu.  
 Kapitálové výdavky boli použité na nákup 1 ks motorového vozidla pre hliadkovú službu a na 
realizáciu nových stavieb v stanici pre odchyt túlavých zvierat.  
 
 
III.  ZÁVER 
 Návrh záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2019 bol spracovaný v súlade 
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. 
 Návrh záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2019 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený 
spôsobom v meste obvyklým. 
 Účtovná závierka k 31.12.2019 a rozpočtové hospodárenie mesta bude v súlade s § 9, ods. 5 
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
overená audítorom. 
 Účtovná závierka za rok 2019 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. 
n. p. Účtovná závierka za rok 2019 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú 
situáciu mesta k 31. 12. 2019 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom               
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.   
 V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 
MsZ v Spišskej Novej Vsi uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za 
rok 2019 výrokom 
 
 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
 
 
 
 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. 04. 2020    Ing. Peter Biskup, v. r.  
               hlavný kontrolór mesta 

 


