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          Hlavná kontrolórka        
      Mesta Spišská Nová Ves 
 
 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou a ÚHK Mesta 
Spišská Nová Ves v roku 2010. 

 
 

Podľa  plánu kontrolnej činnosti  Mesta Spišská Nová Ves na I. polrok  2010 v zmysle „Zásad 
kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou“  boli vykonané kontroly uvedené v nasledovnej 
tabuľke: 
 
        
Č. k. 

                                                        
Predmet kontroly         

    
Zistenia               

                                                   
Kontrolovaný subjekt 

Dátum 
výkonu  

PK -  

02/2010 

Z Á Z N A M o výsledku    kontroly 
„Splnenia uznesení prijatých MsZ“   

 

0 Mestský úrad Spišská Nová Ves Január 
2010 

PK-
03/2010 

 

S P R Á V A o výsledku následnej 
finančnej kontroly „Vymáhanie 
pohľadávok za miestne dane a poplatky“            

1 Mestský úrad  Spišská Nová Ves Február 
marec 
2010 

PK-

04/2010 

S P R Á V A  o výsledku následnej 
finančnej kontroly „Kontrola príjmov 
z prenajatých budov, priestorov a objektov“
                           

4 Mestský úrad  Spišská Nová Ves Marec 
2010 

 
I.  
Kontrola plnenia uznesení  prijatých MsZ  Mesta Spišská    Nová Ves za obdobie roka 2009 bola 
ukončená záznamom. 
Prehľad uznesení  prijatých MsZ Spišská Nová Ves v roku 2009 

 V  kontrolovanom období rok 2009  prijali  poslanci MsZ v Spišskej Novej Vsi hlasovaním 
uznesenia mestského zastupiteľstva na nasledovných zasadnutiach zastupiteľstva:  

dňa 19. 02. 2009   riadne zasadnutie 

       23. 04. 2009   riadne zasadnutie 

       21. 05. 2009   riadne zasadnutie 

       04. 06. 2009   mimoriadne zasadnutie 

       18. 06. 2009   riadne zasadnutie 

       09. 07. 2009   riadne zasadnutie  

       24. 09. 2009   riadne zasadnutie  

       19. 11. 2009   riadne zasadnutie 

       10. 12. 2009   riadne zasadnutie 

       22. 12. 2009   mimoriadne zasadnutie 

 Na uvedených zasadnutiach  zastupiteľstva Mesta Spišská Nová Ves bolo v roku 2009 prijatých 
celkom 170 uznesení v členení podľa činnosti: 

 1/ berie na vedomie                         45 
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 2/ navrhuje       2 

 3/ neschvaľuje    19 

 4/ odvoláva       2 

 5/ poveruje      2 

 6/ ruší       2 

 7/ schvaľuje              128 

 8/ súhlasí      7 

 9/ ukladá    81 

           10/ vyhlasuje                                              11    

 MsZ v jednom uznesení definuje viacero činností  / berie na vedomie a súčasne vyhlasuje, 
schvaľuje a ukladá/.  Počítačový software KORWIN, v ktorom je vedená evidencia uznesení mestského 
zastupiteľstva umožňuje výstupné zostavy /tlačové/ podľa jednotlivých činností, ale nie ich kombinácie. 

Výsledok kontroly 

 V kontrolovanom roku 2009    boli 4 uznesenia zrušené, 18  splnených v termíne 8  trvá termín 
bol predĺžený , termín trvá 35. 

 Náhodným výberom boli prekontrolované splnené opatrenia č. 492/2009, 497/2009,578/2009, 
602/2009,603/2009, 613/2009,626/2009, 630/2009, 629/2009,628/2009, 634/2009, 633/2009, 
632/2009, 631/2009,640/2009, 639/2009, 637/2009, 636/2009. 

Uvedené uznesenia prijaté  MsZ  tvoria prílohu č.2 záznamu  finančnej kontroly. 

Z á v e r 

   Kontrolované uznesenia boli prijate na mestských zastupiteľstvách, ktoré sa konali v súlade 
s uznesením § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Následnou kontrolou nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 

II.II.II.II.    
Následná finančná kontrola “Vymáhanie pohľadávok za miestne dane a poplatky“ za obdobie rokov 
2007, 2008 a 2009 bola ukončená správou..       
 
Predmet následnej finančnej kontroly 
 

• Celková suma nedoplatkov za miestne dane a miestne poplatky k 31. 12. 2007, 31. 12. 2008 
a k 31. 12. 2009  

• Spôsob vymáhania nedoplatkov za miestne dane a miestne poplatky v sledovaných rokoch   
• Kontrola vymáhania a spôsob zabezpečenia pohľadávok za nasledovne  miestne dane 

a miestne poplatky: 
 

1. Daň z nehnuteľnosti 

2. Daň za psa 

3. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby 

4. Daň za užívanie verejného priestranstva /reklamné zariadenia 

 Vymedzenie predmetu činnosti 



 4 

 Správu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad vykonáva referát daní a poplatkov 
finančného oddelenia. Organizačne podlieha odboru financií, sociálnych vecí a školstva na MsÚ 
Spišská Nová Ves. Referát zároveň vykonáva vymáhanie daňových nedoplatkov v daňovom 
exekučnom konaní, predkladá návrhy na vyhlásenie konkurzu na daňových dlžníkov, prihlasuje daňové 
pohľadávky do dražieb a konkurzov. 

 Daňové nedoplatky na miestnych daniach vymáha finančné oddelenie MsÚ podľa: 

- Zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

- Zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní 

- Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií 

- Zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti  

 Pohľadávky za miestne dane a miestne poplatky vymáha právny referát z organizačného 
oddelenia. 

 

  K 31. 12. 2007 evidovalo Mesto Spišská Nová Ves miestne dane a miestne poplatky tak ako je 
to uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Poradové 

 
Počet 

daňovníkov 

 
Predpis v Sk Platba v Sk 

 
Nedoplatok v Sk 

 

číslo 

Miestne dane a poplatky - 2007 
  

2007 2007 K 31.12.2007 

1 

 
Daň z nehnuteľnosti 
FO 
PO 

 
 

12 694 
12 319 

375 

 
 

29 319 480 
10 401 422 
18 918 058 

 
 

28 367 786 
10 199 730 
18 168 056 

 
 

11 077 231 
914 983 

10 162 248 

2 
 
 
 
 

 
 
Poplatok za komunálny odpad 
FO 
PO 
 
 

 
 
 

13 584 
12 730 

854 
 
 

 
 
 

22 431 801 
14 265 953 
  8 209 951 

 
 
 

22 054 106 
14 008 920 
8 045 186 

 
 

8 159 298 
8 033 920 
813 892 

 
 

3 
 
 
 

 
Daň za psa 
FO 
PO 
  

 
1 125 
1 075 

50 

 
1 051 249 
987 572 
66 170 

 
966 446 
902 560 
63 886 

 

94 548 
90 181 
4 367 

 
 
4 
 

Daň za užívanie ver. priestranstva 
/reklamné zariadenia 

 
83 

 
89 904 113 995 

 
22 329 

 

 

Najväčšie nedoplatky sú pri dani z nehnuteľnosti u právnických osôb a u miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady u fyzických osôb.  

Veľký podiel na nedoplatkoch u dani z nehnuteľnosti – právnické osoby majú daňoví 
dlžníci, na ktorých bol vyhlásený konkurz. Z nedoplatku na dani z nehnuteľnosti u PO sú nedoplatky 
daňovníkov v konkurze v čiastke 6 712 762,- Sk. U týchto daňovníkov činnosť vymáhania nedoplatku 
končí prihlásením pohľadávok do konkurzu na príslušnom súde.  V ďalších zdaňovacích obdobiach 
splátky dane po vyhlásení konkurzu sa prihlasujú u správcov konkurznej podstaty priebežne. 

Z nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady u FO nedoplatky 
u rómskych spoluobčanov v lokalitách Potočná, Lesná, Hájik, Podskala, Hviezdoslavova ulica 
predstavujú čiastku 3 259 941,- Sk. 
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 K 31. 12. 2008 evidovalo Mesto Spišská Nová Ves miestne dane a miestne poplatky tak ako je 
to uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Poradové 

Počet 
daňovníkov 

 
Predpis v Sk 

 
Platba v Sk 

 
Nedoplatok v Sk 

 

číslo 

Miestne dane a poplatky - 2008 
  

2008 2008 K 31.12.2008 

1 
 
 

Daň z nehnuteľnosti 
FO 
PO 
 

 
 

12 545 
12 211 

334 

 
 

39 072 366 
13 622 411 
25 449 955 

 

 
 

28 367 786 
10 199 730 
18 168 056 

 

 
 

11 060 139 
924 119 

10 136 020 
 

 
 
2 
 
 
 
 

 
 
Poplatok za komunálny odpad 
FO 
PO 
 
 

 
 

13 961 
13 091 

870 

 
 

23 179 954 
14 813 624 
8 366 330 

 
 

 
 

22 802 970 
14 353 409 
8 449 561 

 
 

 
 

8 663 046 
7 859 716 
803 330 

 
 

3 
 
 
 
 

 
Daň za psa 
FO 
PO 
  
 

 
 

1 267 
1 215 

52 

 
 

1 121 061 
1 048 642 

72 419 
 
 

1 088 846 
1 018 758 

70 088 
 
 

350 967 
343 785 
7 182 

 
 

 
4 
 

Daň za užívanie ver. priestranstva 
/reklamné zariadenia 

 
90 

 
120 235 123 800 

 
1 195 

 

 

 Najväčšie nedoplatky sú u dani z nehnuteľnosti u PO a u miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady u FO.  

Veľký podiel na nedoplatkoch u dani z nehnuteľnosti – právnické osoby majú daňoví dlžníci, na 
ktorých bol vyhlásený konkurz. Z nedoplatku na dani z nehnuteľnosti u PO sú nedoplatky daňovníkov 
v konkurze v čiastke 6 806 998,- Sk. U týchto daňovníkov činnosť vymáhania nedoplatku končí 
prihlásením pohľadávok do konkurzu na príslušnom súde.  V ďalších zdaňovacích obdobiach splátky 
dane po vyhlásení konkurzu sa prihlasujú u správcov konkurznej podstaty priebežne. 

Z nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady u FO nedoplatky u rómskych 
spoluobčanov v lokalitách Potočná, Lesná, Hájik, Podskala, Hviezdoslavova ulica predstavujú čiastku 
3 314 879,- Sk. 

K 31. 12. 2009 evidovalo Mesto Spišská Nová Ves miestne dane a miestne poplatky tak ako je 
to uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Poradové 
 

číslo 

 
Počet 

daňovníkov 
 

 
 

Predpis v € 
 

Platba v € 
 

Nedoplatok v € 
 

 

Miestne dane a poplatky - 2009 

  
2009 2009 K 31.12.2009 

1 
 
 
 

 
Daň z nehnuteľnosti 
FO 
PO 
 

 
12 924 
12 566 

358 
 

 
1 284 238 
462  662 
821 576 

 
1 295 088 
439 442 
855 646 

 
 

613 332 
 48 505 
564 827 

 
 

 
2 
 
 
 

Poplatok za komunálny odpad 
FO 
PO 
 
 

 
 

14 068 
13 181 

883 

 
 

803 944 
511 616 
292 328 

  
 

715 329 
440 884 
274 445 

 
 

 
374 873 
334 656 
 40 217 
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3 
 
 
 

 
Daň za psa 
FO 
PO 
  

 
1 275 
1 224 

51 

 
44 236 
41 959 
2 277 

41 009 
38 749 
2 260 

 

14 644 
14 185 
   459 

 
 
4 
 

Daň za užívanie ver. priestranstva 
/reklamné zariadenia/ 

 
90 

 
4 059 19 264 

 
148 

 

 

Najväčšie nedoplatky sú u dani z nehnuteľnosti u PO a u miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady u FO.  

Veľký podiel na nedoplatkoch u dani z nehnuteľnosti – právnické osoby majú daňoví dlžníci, na 
ktorých bol vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia. Prehľad o týchto daňových dlžníkov je uvedený 
nižšie. Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľnosti – právnické osoby evidovaného vo výške 
564 827 Eur sú nedoplatky daňovníkov v konkurze a reštrukturalizácii v čiastke 284 223 Eur. U týchto 
daňovníkov činnosť vymáhania nedoplatku končí prihlásením pohľadávok do konkurzu alebo 
reštrukturalizácie na príslušnom súde.  V ďalších zdaňovacích obdobiach splátky dane po vyhlásení 
konkurzu alebo reštrukturalizácie sa prihlasujú priebežne u správcov. 

Z nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady u FO nedoplatky u rómskych spoluobčanov 
v lokalitách Potočná, Lesná, Hájik, Podskala, Hviezdoslavova ulica predstavujú čiastku 140 416 Eur.  

 Vymáhanie nedoplatkov v roku 2007 bolo vykonávané v súlade s mesačný plánom vymáhania. 
K 31. 12. 2007 boli pohľadávky Mesta Spišská Nová Ves voči daňovým poplatníkom miestnych daní 
a miestnych poplatkov v celkovej výške 20 823 382,- Sk. Daňovou exekúciou boli vymáhané nedoplatky 
na: 

- dani za psa u PO a FO 

- dani z nehnuteľnosti u daňovníkov od čísla 2000 do 4500 

- miestnom poplatku za komunálny odpad u daňovníkov od čísla 1000 do 7000 a od čísla12 000 do 
15935 u FO v prípadoch, kde výška nedoplatku presiahla 2 000,- Sk 

- miestnom poplatku za komunálny odpad u PO 

 V roku 2007 bolo vydaných 198 rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania, na 
celkovú výšku nedoplatkov 1 644 431,- Sk, z toho: 

a/ na mzdu a dôchodok – 66 rozhodnutí 

b/ na účet – 132 rozhodnutí 

Daňovou exekúciou bola v roku 2007 získaná čiastka 1 236 743,- Sk 

 

  Vymáhanie nedoplatkov v roku 2008 bolo vykonávané v súlade s mesačný plánom vymáhania. 
K 31. 12. 2008 boli pohľadávky Mesta Spišská Nová Ves voči daňovým poplatníkom miestnych daní 
a miestnych poplatkov v celkovej výške 21 108 779,- Sk. 

Daňovou exekúciou boli vymáhané nedoplatky na: 

- dani za psa u PO a FO 

- dani za užívanie verejného priestranstva 

- dani z nehnuteľnosti u PO a FO 

- miestnom poplatku za komunálny odpad u daňovníkov od čísla 1000 do 7000 a od čísla12 000 do 
15935 u FO v prípadoch, kde výška nedoplatku presiahla 2 000,- Sk 
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- miestnom poplatku za komunálny odpad u PO 

- miestnom poplatku z reklamy 

 V roku 2008 bolo vydaných 135 rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania, na 
celkovú výšku nedoplatkov 1 408 084,- Sk, z toho: 

a/ na mzdu a dôchodok – 39 rozhodnutí 

b/ na účet – 96 rozhodnutí 

Daňovou exekúciou bola v roku 2008 získaná čiastka 1 108 960,- Sk. 

 

  Vymáhanie nedoplatkov v roku 2009 bolo vykonávané v súlade s mesačný plánom vymáhania. 
K 31. 12. 2009 boli pohľadávky Mesta Spišská Nová Ves voči daňovým poplatníkom miestnych daní 
a miestnych poplatkov v celkovej výške 20 823 382,- Sk. Daňovou exekúciou boli vymáhané nedoplatky 
na: 

- dani za psa u PO a FO 

- dani za užívanie verejného priestranstva 

- dani z nehnuteľnosti u PO a Fox 

- miestnom poplatku za komunálny odpad u daňovníkov od čísla 1000 do 7000 a od čísla12 000 do 
15935 u FO v prípadoch, kde výška nedoplatku presiahla 2 000,- Sk  

- miestnom poplatku za komunálny odpad u PO 

- miestnom poplatku z reklamy 

V roku 2009 bolo vydaných 145 rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania, na celkovú 
výšku nedoplatkov  57 160,17 Eur, z toho: 

a/ na mzdu a dôchodok – 52 rozhodnutí 

b/ na účet – 93 rozhodnutí 

Daňovým exekučným konaním bola v roku 2009 získaná čiastka 73 784,57 Eur.   

C.7.  Účtovníctvo – dodržiavanie zákona 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 

C.7.1.1.1. Správnosť vedenia účtovníctva 

Dokladovou kontrolou prebytkov, nedoplatkov, predpisov a platieb miestnych daní aj 
príslušenstva  a poplatkov, ktoré sú predmetom kontroly v aktuálnom súbore v počítači a správ za roky 
2007, 2008 a 2009 boli zistené rozdiely.  

Mestský úrad účtuje v sústave podvojného účtovníctva v softwarovom vybavení KORWIN, 
zakúpenom od firmy Euroaltis, a.s., Bratislava, ktorá od 01. 01. 2010 je firmou DATALAN, a.s., 
Bratislava. Subsystém dane a poplatky obsahuje náhodné chyby, ktoré sú odstraňované postupne od 
roku 2008. Ladenie programu dodávateľskej firmy prebieha už dva roky a stále nie sú odstránené.  

 V zmysle vyjadrenia kontrolovaného subjektu sú v uvedenom subsystéme nasledovné chyby, 
problémy a nedostatky, ktoré zamestnanci musia dennodenne riešiť:  

1) rozdiely v počiatočných stavoch samotnej dane ako aj príslušenstva k dani ( táto skutočnosť 
ovplyvňuje následne výšku nedoplatkov a preplatkov u jednotlivých daňovníkov, ako aj nesúlad 
účtovných zostáv za predchádzajúce obdobia a tohoročných zostáv), 

 
2) dodatočné presuny platieb dane u jednotlivých daňovníkov ( Napr. predpis dane r. 2009 

zaplatený v roku 2009 – následne  v roku 2010 je táto platba priradená k nezaplatenému predpisu za 
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rok 2008. Následne pri zasielaní výziev na zaplatenie nedoplatku žiadame daňovníka zaplatiť daň za 
rok 2009, čo občania následne právom namietajú, 
 

3) neprenesenie preplatkov do nasledujúceho roka, čo následkom je, že pri platbách v pokladnici 
v hotovosti nie sú zobrazené preplatky a príjmový pokladničný doklad vyhotoví na celý prepis  (bez 
odpočítania preplatku,  
 

4) platobný výmer na daň - na ktorom je uvedená daň na príslušný kalendárny rok. Sú prípady 
najmä u dani z nehnuteľností  - právnické osoby, kedy daňovníci vlastnia viac nehnuteľností, ktoré je 
potrebné rozpísať na viac strán platobného výmeru. Takýto typ platobného výmeru nie je možné 
vyhotoviť od začiatku roka, 

 
5) poštové poukážky – u ktorých by boli zohľadnené preplatky čo v praxi znamená výšku preplatku 

odpočítavať z prvej, druhej, alebo tretej splátky. Táto požiadavka nebola splnená od prechodu na 
programový systém Korwin,  

 
6) výzvu na zaplatenie dane – v prípadoch kedy došlo k zmene počiatočných stavov boli na 

výzvach uvedené nesprávne čiastky nedoplatkov,  
- oznámenie o preplatku z vytlačených cca   700 ks,  z čoho bolo správnych cca 300 ks, 
 

7)  pri akomkoľvek vstupe do daňovníka za staré roky vykonáva program opätovný prepočet na 
EURO, čoho výsledkom je iný stav u daného daňovníka – iná výška nedoplatku lebo preplatku. 

 
 Tieto vyššie uvedené problémy sú najzávažnejšie pri správe daní a poplatkov. 
 Ďalšie vzniknuté problémy sú riešené denne priamo telefonicky alebo mailom s pracovníkmi 
firmy Datalan, a.s., Bratislava - p. Ing.  Kocvarom starším, p. Ing. Kocvarom mladším a p. Ing. 
Komadovou.  
 

Po vykonaní konverzie súvisiacej  s prechodom na menu EURO v oblasti miestnych daní 
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyskytujú sa nové, alebo 
pretrvávajúce problémy, ktoré majú dopad na nesprávne vyrubovanie daní, ako aj zasielanie výziev na 
zaplatenie nedoplatkov, alebo zasielaní informácií  o prípadných preplatkov. 
 
 Uvedeným konaním účtovná jednotka  porušila  a porušuje ustanovenia § 8 ods. 1 a 2 
zákona NR SR č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

(1) Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a 
spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 
 (2) Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa 
tohto zákona a ostatných osobitných predpisov. 
 
 Účtovníctvo v digitalizovanom systéme KORWIN kontrolovaného subsystému je neúplne 
nepreukázateľné a nezrozumiteľné. Náhodné chyby sú odstraňované ručným spôsobom a po 
odstránení chýb sa vyskytnú znovu iné nové chyby. 

III. 
Kontrola príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov, následná finančná kontrola za 
obdobie  rok 2009 bola ukončená správou. 

Dokladová kontrola bola vykonaná  u príjmov: 

1. Za prenájom bytových domov, jednotlivých bytov a nebytových priestorov: 
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- v zmysle Zmluvy o obstaraní veci uzatvorenej medzi Správcovskou firmou, s. r. o., Letná  č. 
41, Spišská Nová Ves 

- v zmysle Všeobecne – záväzného nariadenia č. 4/2007 – O podmienkach prenajímania 
mestských bytov 

- v zmysle Zásad prenájmu nebytových priestorov Mesta Spišská Nová Ves 

2. Za prenájom tepelno-energetického komplexu Mesta Spišská Nová Ves – Emkobel 

- v zmysle nájomnej zmluvy, ktorou je prenajatý majetok tepelno - energetickému komplexu 
mesta Spišská Nová Ves – firme Emkobel, a.s., ktorá je obchodnou spoločnosťou  
komunálnou kapitálovou účasťou. 

3. Za prenájom pozemkov firiem v areáli priemyselného parku – podnikateľský inkubátor 

 Byty 

  Obstarávateľ – Správcovská firma, s.r.o., Letná 41, 052 01 Spišská Nová Ves spravuje 517 
bytových jednotiek objednávateľa – Mesta Spišská Nová Ves v tomto členení: 

 

Poradové 

číslo 

 

U l i c a 

 

Počet bytových 

jednotiek 

 

Poradové 

číslo 

 

U l i c a 

 

Počet bytových 

jednotiek 

1 F. Kráľa 7 1 15 Gemerská 16 1 

2 Lesná 1,3,5,6,7,8 20 16 Koceľová 8,13,25,27 5 

3 Lesná 10,11,12,22 25 17 Nám. SNP 3 2 

4 Potočná 1-8,10,11 - 15 56 18 Slovenská 8 2 

5 Novoveská Huta 1 19 Gorazdova 11,8,16 3 

6 Letná 52 4 20 Banícka 18 1 

7 Svätoplukova 6 1 21 Gaštanová 4 1 

8 Hnilec  1 22 Dubová 9 1 

9 Levočská 16 84 23 Sadová 1 56 

10 B. Němcovej 5 3 24 Komenského 7,19 3 

11 Trieda 1. mája 4, 23 2 25 Štúr.nábrežie 9,11,13 5 

12 Jilemnického 21 2 26 Fabíniho 4-9,24 90 

13 Kolárska 4 1 27 Tkáčska 12,13 2 

14 Medza 6 82 28 Filinského 9 62 

 

Predpis, platby a nedoplatky za nájomné byty v roku 2009 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:  

D r u h   p l a t b y P r e d p i s  z a  r o k 

2 0 0 9  v  € 

P l a t b a  z a  r o k 

2 0 0 9  v  € 

N e d o p l a t o k  z a  r o k 

2 0 0 9  v € 

Nájomné 165 830,59 142 140,15 - 23 690,40 

Teplo,voda,služby 327 910,37 250 622,87 - 77 287,50 

S p o l u 493 740,96 392 763,02 - 100 977,94 
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Nebytové priestory 

V roku 2009 boli uzatvorené nájomné zmluvy na nebytové priestory s týmito firmami: 

1. ENDE, s.r.o., Štefánikovo námestie Spišská Nová Ves 

2. Brandtner Nova, s.r.o., Letná 49, Spišská Nová Ves 

3. CARYN, s.r.o., SNP 2, Spišská Nová Ves 

4. Slivovský Pavol, Šafárikovo námestie 3, SNV 

5. Zväz záhradkárov, Fabíniho 9, SNV 

6. Brandtner Nova, s.r.o., Sadová, SNV 

7. Eva Pirháčová, SNP 2, SNV 

8. ORTO-STOMA BB, s.r.o., SNP 2, SNV 

9. RNDr. Slavkovská Ľudmila, SNP 2, SNV 

10. DIDENT, s.r.o., SNP 2, SNV 

11. Materské centrum Dietka, Šafárikovo námestie 3, SNV 

12. Dobrovoľný hasičský zbor SNV, SNP 2, SNV 

13. Rusňák Róbert, Štefánikovo námestie 1, SNV 

14. Eva Majcherová, Šafárikovo námestie 3, SNV 

15. MUDr. Gomolčáková Ľubica, SNP 2, SNV 

16. Zväz záhradkárov, Fabíniho 9, SNV 

 

Správcovská firma spravuje nebytové priestory v týchto nájomných bytoch: 

1. Štefánikovo námestie 10  - 18 

2. Štefánikovo námestie 1  -   7 

3. Zimná 48    -   1 

4. Letná 49    -   7 

5. Levočská 1   -  17 

6. Letná 52    -   2 

7. Letná 67    -   1 

8. Koceľova 2   -   1 

9. Koceľova 25,27   -   2 

10. Koceľova  29   -   1 

11. Slovenská 1   -   4 

12. Levočská 16   -   1 

13. Kollárova 29   -   7 

14. Námestie SNP 2  - 40 
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15. Fabíniho 4–9   -   2 

16. Chrapčiakova 17  -   1 

17. Medza 9   -   3 

18. Šafárikovo námestie 3  - 24 

19. Šafárikovo námestie 6  -   4 

20. Štúrovo nábrežie 9  -   1 

21. Za Hornádom 9   -   1 

22. Topoľová 19   -   4 

23. Agátová 12   -   4 

24. Sadová 13   -   1 

25. Banícka 15   -   1 

26. Novoveská Huta – Poľovník -   1 

27. Novoveská Huta – Pošta -   1 

28. Strojnícka 6   -   1 

29. Hutnícka 20   -   8 

30. Gorazdova – garáž  -   1   

 

 
Rozpočet príjmov z prenájmov jednotlivých kontrolovaných druhov na rok 2009, úhrada v roku 

2009 a stav nedoplatkov za jednotlivé druhy nájmov k  31. 12. 2009 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 
 

Druh 
 
Rozpočet 

 
Nedoplatok 

 
Úhrada 

Preplatky + 
Nedoplatky - 

nájmu 
Príjmy 

rok 2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12-2009 

 
1 
 

Prenájom budov, priestorov a objektov 
 

331 939 
 

66 713 
 

417 855 
 

- 104 338 

2 
 

 
Príjmy z prenájmu bytov 
 

 
146 053 

 
500 124 

 
139 190 

 
- 584 548 

3 
 

 
Prenájom - EMKOBEL 
 

 
775 078 

 
0 

 
775 111 

 
- 

4 
 

 
Prenájom za priemyselný park, inkubátor 
 

 
78 088 

 
112 835 

 
66 400 

 
- 112 823 

 

 Problematika nedoplatkov spojených z užívaním bytov je riešená nasledovne: 

a/ obstarávateľ / Správcovská firma, s. r. o., Spišská Nová Ves/ Mestu Spišská Nová Ves mesačne 
v lehote do 12-ich dní po skončení príslušného mesiaca predkladá menný zoznam /rekapituláciu/ 
predpisov a nedoplatkov na nájomnom vrátane ostatných služieb spojených s bývaním /osvetlenie, 
vodné, stočné, teplo, iné/. 

b/  v lehote nasledujúcich 10 – ich dní obstarávateľ zasiela nájomcom výzvy na uhradenie nedoplatkov 
s lehotou splatnosti 7 dní , pričom vo výzve je vyčíslená aj výška poplatku z omeškania s uplatnením 1,0 
promile za každý deň omeškania. 



 12 

c/ v rámci výzvy je nájomca informovaný o možnosti dojednania dohody o splátkach s tým, že 
minimálna výška mesačnej splátky je 1 000,- Sk /nižšiu splátku je možné dojednať len so súhlasom 
objednávateľa/ 

d/ v rámci dohody o splátkach uzatváranej obstarávateľom s dlžníkom bude vyčíslený a uplatnený aj 
poplatok z omeškania vo výške 1,0 promile za každý deň omeškania 

e/ obstarávateľ raz mesačne informuje Mesto Spišská Nová Ves o uzavretých dohodách o splátkach 
formou kópie jednotlivých dohôd. 

f/ ak dlžník neuzavrie dohodu o splátkach, nedodrží dohodu o splátkach alebo nájomca v priebehu 
platnosti dohody o splátkach neuhradí nájomné za ďalší mesiac, obstarávateľ čo najskôr po 
predchádzajúcej dohode s Mestom Spišská Nová Ves prikročí k vymáhaniu celej dlžnej sumy návrhom 
na vydanie platobného rozkazu /platobné rozkazy a následne aj návrhy na exekúciu podáva v mene 
Mesta Spišská Nová Ves/ 

V prípade, že nájomník v príslušnom roku neuhradil všetky svoje pohľadávky podľa platnej nájomnej 
zmluvy referentka zasiela dve výzvy na ich zaplatenie. 

V prípadoch, keď ani tieto výzvy nájomca nerešpektuje, odstupuje príslušnú agendu na ďalšie 
vymáhanie na referát právny a vymáhania pohľadávok referentovi vymáhania pohľadávok. 

Nájomné byty  

 Na základe vykonanej inventúry nedoplatkov za byty k  31.12.2009 právny referát Mesta 
Spišská Nová Ves spracoval pohľadávky Mesta Spišská Nová Ves k  31. 12. 20009, ktoré sú vymáhané 
formou exekúcie. Na účet mesta Spišská Nová Ves z týchto exekúcii v roku 2009 bolo pripísané  
celkovo 1 842,64 €. 

Najlepšia finančná disciplína je v bytových domoch:  

- na ulici Levočská 16, kde je 84 bytov a výška nedoplatku k 31.12.2009 činí 1 611,85 € 

- na ulici Filinského cesta 9, kde je 62 bytov a výška nedoplatku k 31.12.2009 činí 28 163,75 €   

 Najhoršia finančná disciplína je v bytových domoch: 

- na ulici Lesná 1-12, kde je dokopy 45 bytov a výška nedoplatku k 31.12.2009 je 118 781,26 € 

- na ulici Potočná 1-15, kde je 56 bytov a výška nedoplatku k 31.12.2009 činí 160 459,18 €  

- na ulici Sadová 1, kde je 56 bytov a výška nedoplatku k 31.12.2009 činí spolu 98 088,13 € 

 Výška nedoplatkov je ovplyvnená neplnením základnej povinnosti väčšiny nájomcov, platiť 
nájomné a zálohové platby spojené s užívaním bytov.   

Nebytové priestory  

Na základe vykonanej inventúry nedoplatkov za nebytové priestory k  31.12.2009 právny 
referát Mesta Spišská Nová Ves vykonal tieto úkony: 

- zaslanie upomienok    - 32 neplatičom 

- zaslanie výzvy na zaplatenie  -   1 neplatičovi 

- vydanie platobného rozkazu  - 14 neplatičom  

- zaslanie rozsudku pred exekúciou -   3 neplatiči 

- podané na exekúciu   - 13 neplatičom  
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V roku 2009 formou exekúcie neboli vymožené žiadne finančné prostriedky za nebytové 
priestory. 
Záver: 
 

1. Je potrebné zvýšiť efektívnosť pri vymáhaní pohľadávok z prenájmov za byty a nebytové 
priestory. 

2. Kvartálne do 15.-eho dňa po uplynutí kvartálu sledovať stav vymáhaných nedoplatkov formou 
exekúcie za byty a nebytové priestory vo finančnom vyjadrení /t. j. financie, ktoré došli Mestu 
Spišská Nová Ves na príslušný účet za nedoplatky vymáhané exekúciou/. 

3. Zabezpečiť, aby mesačné rozpisy platieb boli rozdelené na úhradu za nájom a platby za služby. 
Podľa tohto členenia zabezpečiť sledovanie prijatých úhrad od jednotlivých nájomcov na dvoch 
osobitných účtoch. 

4. Zabezpečiť, aby vykonávaná predbežná kontrola stavu preplatkov a nedoplatkov za byty 
a nebytové priestory bola riadne opatrená pečiatkou o jej vykonaní, o dátume a zodpovednej 
osobe, ktorá túto predbežnú kontrolu vykonala. 

 

 
V Spišskej Novej Vsi dňa 16. 04. 2010 
 
 
Ing. Hyacinta Zozuľáková, hlavná kontrolórka mesta                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O D B O R N É  S T A N O V I S K O 

hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta Spišská Nová Ves 
za rok 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spišská Nová Ves         Apríl 2010 
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          V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
predkladám mestskému zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2009.  
 Záverečný účet bol vypracovaný na základe finančných údajov uvedených v účtovnom výkaze 
Súvaha, Výkaze o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a ďalších doplňujúcich údajov v prílohe 
účtov zostavených k 31. 12. 2009.  
 

Predložený návrh záverečného účet  mesta bol preverený či je v súlade so základnými 
právnymi normami: 

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.), 

-    zákon  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene   
     a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z.). 
 

I.  ROZPOČET MESTA NA ROK 2009 
Celkový rozpočet bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2008 uznesením č. 447 ako 
vyrovnaný v sume 28 350 262 €. 
 
Bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena schválená dňa 18. 6. 2009 uznesením MsZ č. 550       –   zvýšenie o 8 095 450 € 
- druhá zmena schválená dňa 24. 9. 2009 uznesením MsZ  č. 583    –   zníženie  o 2 909 822 € 
- tretia zmene schválená dňa 10. 12. 2009 uznesením MsZ č. 632    –   zníženie  o 2 578 120 € 

 
 Vnútorné členenie rozpočtu po poslednej zmene je uvedené v nasledovnej tabuľke v €:  
 

 
ROK 

 
ROZPOČET 

 
BEŽNÉ 

 
PPRÍJMY ROZP. 

ORGANIZ. 

 
KAPITÁLOVÉ 

 
SPOLU 

FINANČNÉ 
OPERÁCIE 

 
CELKOM 

2009 Príjmy 21 743 587 1 056 759 782 149 23 582 495 7 375 275 30 957 770 

 Výdavky 10 607 450 11 959 204 8 174 858 30 741 512 216 258 30 957 770 

 
II. PLNENIE ROZPOĆTU MESTA k 31. 12. 2009 

 
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu mesta boli dosiahnuté vo výške 31 704 796 €. Čo predstavuje 
plnenie na 102,4 %. 
Celkové príjmy v €: 
 
Rozpočet na rok 2009 Skutočnosť k 31. 12. 2009 % plnenia 

30 957 770 31 704 796 102,4 
 

A. Bežné príjmy  
 
Rozpočet na rok 2009 Skutočnosť k 31. 12. 2009 % plnenia 

22 800 346  23 937 874 105,0 
 
A.3. Bežné príjmy – bežné transfery a granty: 
 
Rozpočet na rok 2009 Skutočnosť k 31. 12. 2009 % plnenia 

6 725 709  7 525 116 111,9 
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Túto skupinu príjmov tvoria transfery zo ŠR na prenesené kompetencie, transfery z ÚPSVaR, iné účelové 
dotácie a granty, o ktoré sa mesto uchádzalo a bolo úspešné.  
Mesto v roku 2009 prijalo nasledovne bežné transfery a granty:  
 
P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. Krajský školský úrad 4 777 637 Výchovno-vzdelávací proces - normatív 

2. Krajský školský úrad 203 230 Výchovno-vzdelávací proces - účelové 

3. Krajský školský úrad – materské školy 57 806 Účelové pre origin. kompetencie školstva 

4. ObÚ Spišská Nová Ves 41 626 Matričná činnosť 

5. Krajský stavebný úrad a KÚCD  35 173 Stavebný úrad a špec. stavebný úrad 

6. Ministerstvo výstavby a RR SR 19 260 Výkon činnosti ŠFRB 

7. Krajský školský úrad 25 035 Výkon činnosti školského úradu 

8. Krajský úrad ŽP Košice 5 159 Výkon činnosti v oblasti ŽP 

9. ObÚ Spišská Nová Ves 12 625 Výkon činnosti v registri obyvateľov 

  Prenesené kompetencie celkom 5 177 551   

10. MF SR - všeobecná poklad. správa 1 263 627 Prevádzka Domova dôchodcov 

11. Úrad práce soc. veci a rodiny  10 994 Prídavky na deti 

12. Úrad práce soc. veci a rodiny  49 523 Stravné pre deti v hmotnej núdzi 

13. Úrad práce soc. veci a rodiny  0 Motivačný príspevok 

14. Úrad práce soc. veci a rodiny  13 961 Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 

15. Úrad práce soc. veci a rodiny  12 163 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 

16. Fond sociálneho rozvoja 41 874 Prevencia soc. vylúčenosti aktívne SOVA 

17. Úrad práce soc. veci a rodiny  22 210 Chránené pracovisko  

  Sociálne granty celkom 1 414 352  

18. Obvodný úrad Košice a MV SR 6 115 Údržba vojnových hrobov, pamätník SNP 

19. Obvodný úrad Spišská Nová Ves  34 794 Voľby prezidenta 1. a 2. kolo 

20. Obvodný úrad Spišská Nová Ves  21 217 Voľby do EP 

21. Obvodný úrad Spišská Nová Ves  19 454 Voľby do VÚC 

22. Zahraničná platba priamo z ES 8 325 Projekt „Stretnutie partnerských miest“ 

23. Environmentálny fond 23 000 Projekt „Intenzifikácia separovaného zberu“ 

24. Obvodný úrad Košice 3 971 Projekt „Dajme im šancu“ 

25. Úrad vlády SR 12 623 Projekt „Stop drogám v našom meste“ 

26. KSK Košice 6 000 Dotácia na akciu „Trh ľudových remesiel“ 

27. Technická univerzita Košice 3 594 Projekt „SAGE +“ 

28. Ministerstvo financií SR  789 997 Mimoriadna dotácia na výpadok z dani 
29. Krajský úrad ŽP Košice 538 Záchranné práce pri povodni (júl 2008) 

30.  Občianské združenie EKONOMIA 3 585 Dotácia na prevádzku UMB 

  Ostatné granty celkom 933 213   

Bežné transfery a granty celkom 7 525 116   

 
Uvedené transfery a granty boli účelové viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Všetky podliehajú 
písomnému vyúčtovaniu poskytovateľovi.  
 
 
 
 
B. Kapitálové príjmy 
 

Rozpočet na rok 2009 Skutočnosť k 31. 12. 2009 % plnenia 
782 149 795 291 101,7 
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V kapitálových príjmoch sú zahrnuté príjmy z predaja majetku,  príjmy z transferov a nenávratných 
príspevkov poskytnutých na kapitálové výdavky z rôznych úrovni verejnej správy a EÚ.  
 
Príjmy kapitálového rozpočtu boli  použité v roku 2009 na úhradu kapitálových výdavkov v zmysle 
ustanovenia § 29 zákona č. 523/2004. 
V roku 2009 sa mestu podarilo získať nasledovné kapitálové transfery a granty: 
 
 
P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. Ministerstvo výstavby a RR SR 178 287 Bytový dom Vilčurňa 4x4 b.j. 

2. Ministerstvo výstavby a RR SR 10 994 Bytový dom Vilčurňa 14 b.j. 

3. Ministerstvo financií SR 22 600 Kapitálové výdavky Domova dôchodcov 

4. Ministerstvo výstavby a RR SR 54 739 Zateplenie bytového domu na Fabiniho ul. 

5. Ministerstvo výstavby a RR SR 58 760 Zateplenie bytového domu na Levočskej ul. 

6. Ministerstvo výstavby a RR SR 67 615 TV k bytovým domom Vilčurňa 

7. Občianske združenie ROCHUS 2 430 Dofinancovanie Banskej veže 

8. Ministerstvo školstva SR 100 000 Rekonštrukcia Zimného štadióna 

Kapitálové transfery a granty celkom 495 425   

 
Podobné ako bežné transfery a granty aj kapitálové transfery a granty boli účelovo určené a podliehajú 
ročnému zúčtovaniu s poskytovateľom. Na rozdiel od bežných, kapitálové transfery môžu byť čerpané 
dlhšie, najviac však do dvoch rokov od dátumu ich poskytnutia. 
 

V priebehu roka na zabezpečenie potrieb a úhrad finančných prostriedkov, ktoré neboli 
v rozpočte mesta schválené a to v období medzi schválením zmien rozpočtu boli realizované 
rozpočtové opatrenia podľa pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta. Boli to presuny finančných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, uplatnenie kompetencií primátora mesta schváliť úhradu 
rozpočtovo nezabezpečených potrieb mesta. Operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení vedie 
finančné oddelenie mesta. 
 
III. Stav návratných zdrojov financovania mesta vrátane ručiteľských záväzkov v zmysle  
ustanovenia § 17 ods. 6 a 7 zákona 583/2004. 
 
Mesto eviduje k 31. 12. 2009 tieto záväzky v €: 
- voči bankám a ŠFRB 3 661 430,15 € 
- voči dodávateľom 182 677 € 
- vo vzťahu ku mzdám za 12/09 186 965 € 
 
Prehľad o stave o pohyboch úverov v priebehu roka 2009: 
 

Názov peňažného ústavu 
Čerpanie 
úveru  

Dátum 
čerpania 

Stav k 1. 1. 
2009 

Splátky istiny v 
roku 2009 

Splátky úroku v 
roku 2009 

Zostatok k 
 31.12. 2009 

Štátny fond rozvoja bývania 331 375 30.6.2001 289 621,06 7 136,58 12 776,22 282 484,48  

Dexia banka Slovensko, a.s. 431 520 29.12.2004 258 912,56 42 804,84 8 962,86 216 107,72 

Dexia banka Slovensko, a.s. 1 157 704 27.12.2006 825 780,02 165 201,24 23 246,14 660 578, 78 

Dexia banka Slovensko, a.s. 2 502 259 12.2009 0 0 2 159,88 2 502 259,17 

S p o l u  4 422 858  1 374 313,64 215 142,66 47 145,10 3 661 430,15 

 
Záväzky z ručenia predstavujú budúci možný záväzok voči Recyklačnému fondu vo výške podielu na dotácií 
pre SEZO, združenie miest a obcí v sume 160 592 €. Iné záväzky z ručenia mesto nemá. 
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 Úverová zaťaženosť mesta v roku 2009: 
- celková suma úverov k 31. 12. 2009 3 661 430 €, 
- celková sume ručenia k 31. 12. 2009 160 592 €, 
- skutočné vlastné bežné príjmy k 31. 12. 2008 bez dotácií 17 309 267 €. 
 
Pri týchto číslach úverová zaťaženosť mesta je 22 %. 
 
Dlhová služba, čiže splátka istiny a úrokov v roku 2009 vo vzťahu ku skutočným bežným príjmom minulého 
roka bola 1,5 %. 
 
IV.   HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 
 
V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 príspevková organizácia je právnická osoba 
mesta, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet mesta 
napojená príspevkom.  
V záverečnom účte boli  usporiadané aj finančné vzťahy k príspevkovým organizáciám. Od minulého roku 
podľa nových postupov účtovania odpisy z dlhodobého majetku neovplyvňujú výsledok hospodárenia 
príspevkových organizácií. Odpisy z majetku, ktorý majú príspevkové organizácie v správe ovplyvňujú 
náklady zriaďovateľa. 
 
Mestské kultúrne centrum 
Táto príspevková organizácia hospodárila na základe schváleného finančného plánu, v ktorom boli 
plánované  náklady aj výnosy v sume 401 850 €. Vo výnosoch bol zahrnutý príspevok mesta na prevádzku 
v sume 224 790 €. 
 
         Za rok 2009 príspevková organizácia dosiahla: 
                                                                                 Plán                                      Skutočnosť 
Náklady na hlavnú a vedľajšiu činnosť 401 850 € 435 412 € 
Výnosy  vrátane príspevku mesta 401 850 € 437 563 € 
Hospodársky výsledok 0 € 2 151 € 
 
Zisk v sume 2 151 € v zmysle § 25 zákona 523/2004 Z. z. navrhujeme prideliť do rezervného fondu 
príspevkovej organizácie. 
 
Na kapitálové výdavky v roku 2009 nebol poskytnutý transfer z rozpočtu mesta. 
 
Príspevková organizácia MKC spravuje dlhodobý majetok v zostatkovej hodnote 634 028 €. 
 
Správa telovýchovných zariadení 
Príspevková organizácia  hospodárila v roku 2009 podľa schváleného plánu nákladov a výnosov v sume 
1 315 015 € vrátane zmien. 
 
V skutočnosti v hlavnej činnosti organizácia dosiahla tieto výsledky: 
 Plán                            Skutočnosť 
Náklady na hlavnú činnosť 1 315 015 € 1 686 869 € 
Výnosy za hlavnú činnosť 1 315 015 € 1 688 146 € 
Hospodársky výsledok hlavnej činnosti 0 € 1 277 € 
 
Zisk v sume 1 277 € v zmysle § 25 zákona 523/2004 Z. z. navrhujeme prideliť do rezervného fondu 
príspevkovej organizácie. 
 
Na obstaranie dlhodobého majetku bol STEZ poskytnutý transfer v sume 528 765 €, v rozpise na akcie 
podľa priloženého rozboru hospodárenia organizácie. 
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Príspevková organizácia STEZ spravuje dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v zostatkovej hodnote 
6 412 380 €. 
Zoologická záhrada 
Táto príspevková organizácia hospodárila podľa schváleného rozpočtu nákladov a výnosov v sume  192 242 
€ vrátane transferu od mesta na  prevádzku v sume 117 522 €. V skutočnosti ZOO dosiahla náklady v sume 
195 642 € a výnosy v sume 227 388 €. Hospodársky výsledok tejto príspevkovej organizácie za rok 2009 bol 
zisk 31 746 €. 
 
Navrhujeme, aby zisk v sume 31 746 € bol použitý na tvorbu rezervného fondu príspevkovej organizácie. 
 
Na obstaranie dlhodobého majetku bol poskytnutý príspevok v sume 33 194 €. 
Príspevková organizácie ZOO spravuje dlhodobý majetok v zostatkovej hodnote 568 911 €. 
 
Príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto spĺňajú zákonnú podmienku ich podiel tržieb 
k výrobným nákladom je nižší ako 50%. 

 
V.HOSPODÁDRENIE ROZPOĆTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

 
 Čerpanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v jednotlivých rozpočtových organizáciách bolo:  

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov 
k zriadeným právnickým osobám; právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, 
ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a iným rozpočtom verejnej správy. 
 

A. Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám 
 

Mesto je zriaďovateľom 11 rozpočtových organizácií, ktorým v priebehu roka poskytla transfery na bežné 
a kapitálové výdavky podľa schváleného rozpočtu. V nasledujúcej tabuľke je prehľad poskytnutých 
transferov na výdavky rozpočtových organizácií zo ŠR a od zriaďovateľa, ktoré zahŕňajú aj príjmy vytvorené 
v RO a príjmy od sponzorov. 
 

Poskytnuté finančné prostriedky Použité finančné prostriedky Zostatok 

  
zo štátneho 
rozpočtu 

z rozpočtu 
zriaďovateľa  

zo štátneho 
rozpočtu 

z rozpočtu 
zriaďovateľa  

zo štátneho 
rozpočtu 

z 
rozpočtu 
zriaďovat

eľa  

ZŠ Nad Medzou 1 859 142,78 171 752,65 857 118,80 171 662,43 2 023,98 90,22 

ZŠ Lipová 13 505 842,80 144 369,07 505 666,70 144 329,38 176,10 39,69 

ZŠ Levočská 14 591 945,40 133 319,23 590 995,50 133 293,96 949,90 25,27 

ZŠ Z.Nejedlého 2 789 307,85 184 076,82 789 055,58 184 070,37 252,27 6,45 

ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11 827 102,50 188 541,28 826 612,40 188 531,26 490,10 10,02 

ZŠ Komenského 2 666 050,73 121 615,45 665 969,83 120 231,11 80,90 1 384,34 

ZŠ Hutnícka 16 745 632,84 156 942,23 745 329,04 156 891,93 303,80 50,30 

Základná umelecká škola 0,00 673 746,78 0,00 673 736,45 0,00 10,33 

Centrum voľného času 1 422,40 470 932,31 1 422,40 470 858,90 0,00 73,41 

Správa školských zariadení 57 806,00 2 576 095,57 57 806,00 2 575 802,58 0,00 292,99 

Domov dôchodcov 1 330 014,84 714 514,31 1 330 014,84 714 471,71 0,00 69,60 

S p o l u : 6 374 268,14 5 535 932,70 6 369 991,09 5 533 880,08 4 277,05 2 052,62 

Odvedené KŠÚ za vzdelávacie poukazy    -31,87  

Dopravné - zostatok    4 245,18  
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B. Finančné usporiadanie zo štátnym rozpočtom 
 

O poskytnutých transferoch, či už na bežné alebo kapitálové výdavky bola poskytnutá informácia 
v predchádzajúcich častiach. Z prijatých transferov na bežné výdavky v sume 7 525 116 € bolo prevedených 
pre rozpočtové organizácie 6 374 268 € a v rámci mesta bolo zúčtovaných 1 150 848 €. Nepoužité účelové 
transfery a dotácie v sume 354 384,04 € budú prevedené do roku 2010. Z kapitálových transferov 
poskytnutých v roku 2009 v sume 495 425 € sa do roku 2010 prevádza 100 000 €.  

 
 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. zmysle ustanovení 
§ 16 Záverečný účet mesta:  

 
„(1) Po skončení rozpočtového roka mesta údaje o rozpočtovom hospodárení boli súhrnne spracované 
do záverečného účtu mesta. 
(2) Mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným 
rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 
poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym 
fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 
(3) Mesto dalo  overiť účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie v zmysle Zákon č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov audítorom.  
(4) Audítor, ktorý overoval záverečný účet mesta predložil správu audítora vedeniu mesta.  
 Záverečný účet mesta v súlade so zákonom obsahuje: 
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 ich pôsobnosti, 
e) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.  
(5) Prebytok rozpočtu  mesta  podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) po skončení roka neprepadá a je 
zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.  
Zisk vytvorený v roku 2009 v sume 2 263 100 € navrhujeme preúčtovať na účet nerozdeleného zisku 
z minulých rokov.  
(7)  15 dní pred schválením bol návrh záverečného účtu mesta  predložený na verejnú diskusiu podľa 
ustanovenia § 9 ods. 3 zákona NSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení“. 
 
 Po vykonanom hodnotení výsledkov hospodárenia mesta za rok 2009, ročnej účtovnej závierky 
mesta vykonanej k 31. 12. 2009 v zmysle ustanovení § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť 
prerokovanie Záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves s výrokom: 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie mesta BEZ VÝHRAD. 
 
 
Vypracovala: Ing. Hyacinta Zozuľáková, hlavná kontrolórka mesta 
 


