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ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SPIŠSKÁ BELÁ
ZA ROK 2012
Záverečný účet Mesta Spišská Belá za rok 2012 je spracovaný v súlade s ustanovením § 16
zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesto Spišská Belá po ukončení
rozpočtového roka
spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu
a predkladá ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu Mesta Spišská Belá.
Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Mesta Spišská Belá za rok 2012, ktorá
bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
overená audítorom. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Spišská Belá
za rok 2012 a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Mesta Spišská Belá
tvorí prílohu materiálu pod č. 1.
Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu, návrh na finančné usporiadanie výsledku
hospodárenia, bilanciu aktív a pasív, zostatky finančných prostriedkov, prehľad pohľadávok a
záväzkov, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách a údaje o nákladoch
a výnosoch vedľajšej hospodárskej činnosti.
Zostatok finančných prostriedkov za rok 2012 je v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR
SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.
Návrh záverečného účtu Mesta Spišská Belá za rok 2012 bol predložený hlavnému kontrolórovi
za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v lehote
zverejnený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve Mesta Spišská
Belá.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA V ROKU 2012
Podkladom pre zostavenie záverečného účtu Mesta Spišská Belá za rok 2012 boli ročné účtovné
a finančné výkazy spracované v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platného zákona o
účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie. Čerpanie a vyrovnanosť rozpočtu mesta sa zisťuje
spočítaním údajov o príjmoch a výdavkoch za mesto a za rozpočtové školské organizácie
s právnou subjektivitou.
Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2011
uznesením č. 182/2011 ako vyrovnaný vrátane finančných operácií , v celkovej výške
13 754 310 €. Vývoj rozpočtu bolo potrebné neustále sledovať , pružne reagovať na potreby
mesta a následne ho upravovať podľa skutočnej situácie, ktorá sa dala veľmi ťažko odhadnúť.
V priebehu roka bol rozpočet upravovaný deviatimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali
schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom resp. primátorom m
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esta. Upravený rozpočet na rok 2012 po zapracovaní všetkých zmien bol prebytkový o 290 698
€. Zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne potreby mesta vyplývajúce z jeho kompetencií a úloh.
Najrozsiahlejšia zmena v rozpočte bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 8, príjmy sa
zvýšili až o 1 619 860 € z dôvodu poskytnutej dotácie za obmedzené hospodárenie v lesoch.
Realizácia niektorých projektov prešla do roku 2013.
1/ Prehľad o rozpočtových opatreniach:
príjmy

výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 1
schválené MsZ
č.uz. 1 /2012
Rozpočtové opatrenie č. 2
schválené MsZ
č.uz. 44 /2012
Rozpočtové opatrenie č. 3
schválené primátorom mesta
Rozpočtové opatrenie č. 4
schválené primátorom mesta
Rozpočtové opatrenie č. 5
schválené MsZ
č.uz. 101/2012
Rozpočtové opatrenie č. 6
Schválené MsZ
č.uz. 154 a 155/2012
Rozpočtové opatrenie č. 7
schválené primátorom mesta
Rozpočtové opatrenie č. 8
Schválené MsZ
č.uz. 180/2012
Rozpočtové opatrenie č. 9
schválené primátorom mesta

41 429

41 429

304 102

304 102

medzi položkami

medzi položkami

85 228

85 228

32 153

32 153

86 718

81 578

13 453

18 593

1 619 860

1 352 707

-

3841

2 179 102

-

27 386
1 888 404

SPOLU:
Uvedenými rozpočtovými opatreniami k 31.12.2012 boli príjmy vyššie ako výdavky o
290 698 €.
O rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu roka je vedená operatívna evidencia.
2/ Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu:
V tabuľkovom prehľade je uvedená celková bilancia príjmov a výdavkov mesta. Sú porovnané
skutočné výsledky celoročného rozpočtového hospodárenia vo vzťahu k schválenému ako aj
k upravenému rozpočtu. Údaje o plnení rozpočtu sú predkladané v členení:
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 Bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
 Kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
 Finančné operácie – príjmové a výdavkové finančné operácie
Zhodnotenie skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov a zdôvodnenie rozdielov medzi
rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými príjmami a výdavkami sú uvedené v druhej časti
materiálu Výročná správa.

Príjmy

Rozpočet
schválený
4 831 620

Rozpočet
upravený
5 809 609

Kapitálové príjmy

8 244 487

9 278 406

5 695 434,59

Finančné operácie

607 473

750 399

806 129,78

Bežné príjmy

Nerozpočtované príjmy - VH
Príjmy spolu:
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Príjmy spolu

Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

Bežné výdavky RO s právnou
subjektivitou
Kapitálové výdavky RO s právnou
subjektivitou
ZŠ Štef. - vrátené nevyčerpané fin.
prostr. z projektu priamo MF SR

5 698 785,14

-

26 810,47

13 683 580

15 838 414

12 173 539,04

70 730

94 998

95 167,10

13 754 310

15 933 412

12 268 706,14

Rozpočet
schválený
2 339 223

Rozpočet
upravený
2 589 392

8 324 333

9 802 464

6 177 317,56

928 145

928 145

1 041 483,79

Nerozpočtované výdavky - VH
Výdavky spolu:

Plnenie

Plnenie
2 334 003,35

-

27 571,18

11 591 701

13 320 001

9 525 233,52

2 158 509

2 318 613

2 282 714 78

4 100

4 100

3 750

36,43
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MŠ Mierová – dotácia za rok 2011,
vyrovnanie prečerpania
Výdavky spolu

0,03
13 754 310

15 642 714

11 811 734,76

Prebytok celkového hospodárenia mesta v roku 2012 je 456 971,38 €
Bežný rozpočet:
Bežné príjmy
Vlastné príjmy škôl
Bežné výdavky
Výdavky školských organizácií
Rozdiel +/-

€
5 698 785,14
95 167,10
2 334 003,35
2 282 751,24
1 177 197,65

Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok vo výške 1 177 197,65 €. Prebytok bežného rozpočtu
je podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné použiť na krytie
schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom
výdavkových finančných operácií.
Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky škôl
Rozdiel +/ -

€
5 695 434,59
6 177 317,56
3 750,00
-485 632,97

Kapitálový rozpočet je schodkový 485 632,97 €.
Výsledok hospodárenia sa tvorí podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ citovaného zákona z rozdielu
bežného rozpočtu , t.j. bežných príjmov a bežných výdavkov a kapitálového rozpočtu, t.j.
kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov.
Výsledok hospodárenia za rok 2012 je prebytok vo výške 691 564,68 €.
V uvedenej sume je zahrnutý zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určené
ako nenormatívne prostriedky na dopravné a tiež nepoužité finančné prostriedky určené na
realizáciu projektu Aktívne učenie v ZŠ J.M.Petzvala. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté v predchádzajúcom roku pri usporiadaní výsledku hospodárenia sa z prebytku
vylučujú.
V rámci finančných operácií boli dosiahnuté príjmy prevodom z rezervného fondu, prevodom
príjmov z minulého roku a prijatými úvermi na realizáciu investičných projektov EÚ.
Výdavkovú časť tvoria splátky úverov.
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Finančné operácie:
€
Príjmové finančné operácie
806 129,78
Nerozpočtované príjmy VH
- 26 810,47
Výdavkové finančné operácie
1 041 483,79
Nerozpočtované výdavky VH
- 27 571,18
Rozdiel +/- 234 593,30
II. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
MESTA SPIŠSKÁ BELÁ ZA ROK 2012

Vykazovaný prebytok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, navrhujeme
mestskému zastupiteľstvu usporiadať nasledovne:

€

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

5 793 952,24
4 616 754,59
1 177 197,65

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

5 695 434,59
6 186 067,56
-485 632,97

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta je prebytok bežného
a kapitálového rozpočtu spolu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie z finančných operácií
Zostatok zdrojov mesta Spišská Belá po zapojení finančných
operácií

691 564,68

779 319,31
1 013 912,61
-234 593,3
456 971,38

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia Mesta Spišská
Belá za rok 2012
I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie
 Na financovanie schodku kapitálového rozpočtu
 Na vykrytie schodku finančných operácií
II. Rozdelenie zostatku zdrojov rozpočtového hospodárenia
mesta
 Zostatok zdrojov účelovo určených na použitie v r.

1 177 197,65
-485 632,97
-234 593,30
456 971,38
37 521,84
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-

2013:
Dopravné pre žiakov ZŠ J.M.Petzvala
Dopravné pre žiakov ZŠ Štefánikova
Dotácia pre ZŠ J.M.Petzvala na realizáciu projektu
 Zostatok zdrojov na použitie kapitálových výdavkov
budúcich období – prevod zo základné bežného účtu
na účet rezervného fondu

75,90
1 936,16
35 509,78
419 449,54

III. BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA K 31.12.2012
AKTÍVA
v tom:
Neobežný majetok
/dlhodobý nehm. majetok, dlhodobý hmotný majetok,
dlhodobý finančný majetok/
Obežný majetok
/zásoby, pohľadávky, finančný majetok, poskytnuté
návratné finančné výpomoci/
Časové rozlíšenie
/náklady budúcich období/
PASÍVA

v tom:
Vlastné zdroje krytia majetku
/ výsledok hospodárenia
zdroje krytia rozpočtového hospodárenia/

33 527 940,90 €

31 170 934,78

2 347 389,53

9 616,59
33 527 940,90 €

15 673 377,79

Záväzky
/dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky,
zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy,
rezervy, úvery/

5 839 632,12

Časové rozlíšenie
/výdavky budúcich období, výnosy budúcich období/

12 014 930,99

IV. ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA BANKOVÝCH
ÚČTOCH NA ÚČTOCH PEŇAŽNYCH FONDOV A V POKLADNI
MESTA K 31.12.2012
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1. Zostatok finančných prostriedkov na bežných bankových účtoch

451 861,38

2. Zostatok finančných prostriedkov v pokladni
3. Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta
v tom:
Rezervný fond
Fond rozvoja bývania
Sociálny fond
Fond cudzích prostriedkov
Fond opráv –účet cudzích prostriedkov

1 190,61
176 314,46
45 348,69
2 609,50
1 160,70
62 291,47
64 904,10

4. Zostatok iných finančných prostriedkov mimo rozpočtu
Potravinový účet v ZOS

597,18

Pohľadávky:
Druh pohľadávok
Účet 311 - Odberatelia
Účet 315 – Ostatné pohľadávky RTIC/fa
Účet 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov a TKO
Účet 319 – Pohľadávky z daňových príjmov
Účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom
Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
Účet 378 – Iné pohľadávky
Účet 271 – Návratné fin . výpomoci
Pohľadávky spolu:

€
30,14,35
195 962,92
8 586,08
1 111,11
1 537 216,55
169,87
3 319,39
1 746 410,27

 Odberatelia – mestské regionálne turistické informačné centrum 44,35 €
 Pohľadávky z nedaňových príjmov pozostávajú prevažne z nájomného, z predaja
pozemkov a nezaplatených odberateľských faktúr. Voči Mestskému podniku Spišská
Belá s.r.o. sú vykazované aj pohľadávky od r. 2004, ktoré boli prevzaté od bývalých TS
a Lesov mesta Spišská Belá vo výške 32 673,71 €. I napriek skutočnosti, že tieto
pohľadávky sa vymáhajú prevažne súdnou cestou ich výška sa nemení je rovnaká ako
minulého roku. Je potrebné určiť ďalší postup vymáhania. Podstatnú časť tvoria aj
pohľadávky za tuhý komunálny odpad vo výške 30 089,92 €. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom evidujeme mierny pokles nedoplatkov.


Pohľadávky z daňových príjmov sú tvorené hlavne miestnou daňou z nehnuteľnosti
a daňou za psov vo výške 8 586,08 €. Mesto pri vymáhaní nedoplatkov využíva všetky
dostupné formy. Dvakrát do roka sa zasielajú výzvy na zaplatenie. Predovšetkým sa
uplatňovali prihlášky ku konkurzu, prihlášky k dražbe, prihlášky k dedičskému konaniu,
zrážky zo mzdy, zrážky z dôchodku, návrhy na exekúciu prostredníctvom exekútora
a návrhy na vydanie platobného rozkazu na súd a následne návrh na exekúciu. Okrem
uvedených spôsobov vymáhania nedoplatkov mesto využíva aj záložné práva na
nehnuteľnosť.
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 Pohľadávky voči zamestnancom – PHM a poskytnuté preddavky z pokladne.


Zúčtovanie transferov rozpočtu obce vo výške 1 537 216,55 € je vykazované voči
školským organizáciám s právnou subjektivitou, ktorých je zriaďovateľom mesto.
Uvedené pohľadávky sa mesačnými odpismi z majetku nadobudnutého finančnými
prostriedkami zo štátneho rozpočtu každoročne znižujú. Podstatnú časť tvorí zúčtovanie
transferu voči ZŠ J.M.Petzvala.



Iné pohľadávky – škoda vzniknutá pri autonehode



Návratné fin. výpomoci – RTIC – finančná výpomoc poskytnutá pri jeho založení.

Záväzky:
€
Záväzky
Účet 321 - Dodávatelia
Účet 325 – Ostatné záväzky
Účet 326 – Nevyfakturované dodávky
Účet 331 – Zamestnanci
Účet 336 – Zúčtovanie so soc. a zdravot. poisťovňou
Účet 342 – Ostatné priame dane – daň zo mzdy
Účet 379 – Iné záväzky
Spolu krátkodobé záväzky
Účet 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu mesta
Účet 323 - Krátkodobé rezervy
Spolu krátkodobé záväzky
Účet 461 – Bankové úvery
Účet 472 – Sociálny fond
Účet 479: Dlhodobý záväzok ŠFRB
Depozit – 5 mesač. zábezpeka na nájomné
Fond opráv
Spolu dlhodobé záväzky

824 684,92
264,60
8 236,86
40 591,48
22 460,85
5 009,66
4 586,98
37 521,84
32 796,13
2 205 048,18
4 487,77
2 527 011,88
62 026,87
64 904,10
5 839 362,12

Záväzky spolu:


Neinvestičné faktúry za dodávky tovaru, prác a služieb sa zaplatili začiatkom r. 2012. Na
investičné faktúry za realizáciu projektov EÚ sa postupne predkladajú žiadosti o platbu
v zmysle zmluvných podmienok. Ostatné investičné faktúry sú od dodávateľov, ktorí
realizovali výstavbu nájomných bytov. Likvidáciu faktúr realizoval Krajský stavebný
úrad Prešov.



V rámci ostatných záväzkov sú riešené dedičské konania a exekučné konania.



Nevyfakturované dodávky – účet regionálneho turistického informačného centra
/ predaj – komis/
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Záväzky voči zamestnancom, vrátane odvodov za mesiac december 2012- zrealizované
v januári 2013 vo výplatnom termíne .



Iné záväzky – zrážky zo mzdy, úroky školy, finančná výpomoc RTIC v Spišskej Belej.



Ostatné zúčtovanie rozpočtu mesta – zostatky nevyčerpaných dotácií / dopravné a projekt
ZŠ J.M.Petzvala.



Krátkodobé rezervy – na nevyčerpané dovolenky, odvody, audit



Nesplatené úvery – jednotlivé úvery sa splácajú v zmysle úverových zmlúv, rozpis
prijatých úverov je pri prehľade o stave a vývoji dlhu.



Fond opráv – je tvorený 1x ročne za každý bytový dom osobitne.

V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU MESTA
SPIŠSKÁ BELÁ
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu mesta
nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava.
Taktiež do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania
prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ najviac v sume
nenávratného finančného príspevku.
Mesto Spišská Belá je úverovo zaťažené prijatými úvermi na investičné akcie:
1/ Výstavba nájomných bytov
r. 2002 ŠFRB
nájomné byty 16 b.j. Ul. družstevná
prijatý úver 284 139,64€
zostatok nesplateného úveru ............................................................... 229 147,83
nájomné byty 20 b.j. Ul. Petzvalova
prijatý úver 322 379,34€
zostatok nesplateného úveru .............................................................. 259 984,49
2/ Výstavba nájomných bytov Ul. 1. mája
r. 2005 prijatý úver 1 239 626,9€
zostatok nesplateného úveru .. ............................................................

967 307,84

3/ Výstavba nájomných bytov nad zdravotným
strediskom prijatý úver 586 794,05
zostatok nesplateného úveru .............................................................

531 633,16

4/ Výstavba nájomných bytov
bývala sodovkáreň , prijatý úver 30 446,25
zostatok nesplateného úveru...............................................................

27 584,08
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5/ Výstavba nájomných bytov
2x8 b.j. Strážky
r. 2011 prijatý úver 363 266,85
zostatok nesplateného úveru.............................................................
6/ Výstavba nájomných bytov 6 b.j. Zimná
r.2011 prijatý úver 168 151,76
zostatok nesplateného úveru .............................................................

349 551,40

161 803,08

7/ Výstavba futbalového štadióna
r.2011 prijatý úver 1 499 962,26
zostatok nesplateného úveru ............................................................ 1 453 916,26
8/ Úverová linka na realizáciu projektov...............................................
751 131,92
z toho:
BT Spolu a lepšie/cyklochodník/.............................................................. 198 292,72
Rekonštrukcia centra mesta ...................................................................... 70 964,11
Hasičská zbrojnica..................................................................................... 62 189,03
Dobudovanie separovaného zberu ............................................................ 19 664,55
Rekonštrukcia ZŠ J.M.P............................................................................ 139 582,05
Historická cesta mestom...........................................................................
48 008,25
Rekultivácia skládky .................................................................................
26 480,20
Splašková kanalizácia ...............................................................................
68 983,48
Vodovod ................................................................................................... 112 195,39
Protipovodňová ochrana ...........................................................................
4 772,14
Zostatok nesplatených úverov...............................................................

4 732 060,06

Prijaté úvery na výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB Bratislava sa splácajú pravidelnými
mesačnými splátkami , doba splácania úverov je 30 rokov.
Na realizáciu investičných projektov sa otvorila úverová linka vo výške 2 000 000,-€.
Dodatkom k úverovej zmluve sa úverová linka znížila na 850 000 €. Splátky úveru sa realizujú
po poukázaní finančných prostriedkov na účet mesta z jednotlivých ministerstiev . Takto sa
úverová linka znižuje a zároveň sa vytvára finančný priestor na ďalšie plnenie.
Úver na výstavbu futbalového štadióna sa spláca pravidelnými mesačnými splátkami od polovice
roka 2012.
VI. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA
JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV
Mesto Spišská Belá má zriadené záložné právo na nehnuteľnosti:


Bytový dom 16 b.j.Ul. družstevná v prospech ŠFRB Bratislava do výšky poskytnutého
úveru 284 139,64€ a v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR do
výšky poskytnutej dotácie 276 505,34€
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Bytový dom 20 b.j. Ul. Petzvalova v prospech ŠFRB Bratislava do výšky poskytnutého
úveru 322 379,34€ a v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR do
výšky 303 558,38€



Bytový dom 2x20 b.j. Ul . 1. mája v prospech ŠFRB Bratislava do výšky poskytnutého
úveru 1 239 626,90 € a nenávratného príspevku vo výške 5 642,96 €
a v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR do výšky poskytnutej
dotácie 207 528,38 € .



Bytový dom 20 b.j. nad zdravotným strediskom, v prospech ŠFRB Bratislava do výšky
poskytnutého úveru
586 794,05 € a v prospech Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR do výšky poskytnutej dotácie 251 470 €.



Bytový dom 11 b.j. bývala sodovkáreň, v prospech ŠFRB Bratislava do výšky
poskytnutého úveru 30 446,25 € a Ministerstva hospodárstva a výstavby SR do výšky
poskytnutej dotácie 121 750 €.



Futbalový štadión: pozemok na LV č. 1 parc.č. 1828/210 o výmere 18337 m2
pozemok na LV č. 3661 parc č. 7517 o výmere 224 m2
rozostavanú stavbu futbalového štadióna

V roku 2013 bude zriadené záložné právo na dokončené nájomné byty 2 x 8 b.j. Strážky
a nájomné byty 6 b.j. Ul. zimná.
Záložné právo bude trvať do doby splatenia úverov v plnej výške t.j. 30 rokov.
VII. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH VEDĽAJŠEJ
HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI
Údaje o nákladoch a výnosoch sa preberajú z účtovného výkazu ziskov a strát. Náklady
z podnikateľskej činnosti sú kryté výnosmi z nej.
Mesto Spišská Belá vykonáva podnikateľskú činnosť v Regionálnom turistickom
informačnom centre podľa vydaného živnostenského listu.
Náklady ......................................................................1 212,82 €
Výnosy .......................................................................1 212,70 €
Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti ..... - 0,12 €
Vedľajšia hospodárska činnosť – jedáleň ZOS:
Náklady .................................................................. 13 276,30 €
Výnosy ................................................................... 13 276,30 €
Hospodársky výsledok ........................................... 0
Výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
Súčasťou záverečného účtu sú výkazy ziskov a strát, výkazy o plnení rozpočtu verejnej
správy, súvaha a poznámky.
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Záverečný účet mesta vypracovala:
Ing. Mária Kušmíreková
Predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
Primátor mesta

Výročná správa
Mesta Spišská Belá za rok 2012

Mesto Spišská Belá je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou je starostlivosť
o všestranný rozvoj mesta a o potreby jeho obyvateľov.
Je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií :
 Základná škola J.M.Petzvala Moskovská 20
 Základná škola Štefánikova 19
 Materská škola Mierová 1
 Základná umelecká škola Zimná 12
Mesto je zriaďovateľom obchodnej spoločnosti so 100 % účasťou Mestský podnik Spišská Belá,
s.r.o.
I. ROZPOČET MESTA
Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym
rokom. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta.
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií
zriadených mestom ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
 k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta
 k obyvateľom mesta
Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
 podiely na daniach v správe štátu
 dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
 ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám zriadeným mestom a
k iným právnickým osobám, ktorých je mesto zakladateľom.

15
V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Súhrnné vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.12.2012 s porovnaním na rok 2011
A/ BEŽNÝ ROZPOČET
1. Rozpočet mesta
Bežný rozpočet mesta
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

SR rok 2012
4 831 620
- 2 339 223
2 492 397

UR rok 2012
5 809 609
- 2 589 392
3 220 217

Čerpanie 2012
Čerpanie 2011
5 698 785,14
4 542 447,36
- 2 334 003,35 - 2 195 660,31
3 364 781,79
2 346 787,05

%
98
90,1

2.Rozpočtové organizácie
Bežný rozpočet RO
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

SR rok 2012
70 730
- 2 158 509
- 2 087 779

UR rok 2012
94 998
- 2 318 613
- 2 223 615

Čerpanie 2012
Čerpanie 2011
95 167,10
74 604,53
- 2 282 751,24 - 2 176 775,28
- 2 187 584,14 - 2 102 170,75

%
100,1
98,4

3. Mesto + rozpočtové organizácie
Bežný rozpočet spolu
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

SR rok 2012
UR rok 2012
Čerpanie 2012
Čerpanie 2011
4 902 350
5 904 607
5 793 952,24
4 617 051,89
- 4 497 732 - 4 908 005 - 4 616 754,59 - 4 372 435,59
404 618
996 602
1 177 197,65
244 616,30

%
98,1
94

B/ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
1. Rozpočet mesta
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

SR rok 2012
8 244 487
- 8 324 333
79 846

UR rok 2012
9 278 406
- 9 802 464
524 058

Čerpanie 2012
Čerpanie 2011
5 695 434,59
3 585 660,78
- 6 177 317,56 - 5 090 789,59
481 882,97 - 1 505 128,81

%
61,3
63

2.Rozpočtové organizácie
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

SR rok 2012
4 100
4 100

UR rok 2012
4 100
4 100

Čerpanie 2012
Čerpanie 2011
3 750 3 234
3 750 3 234

%
91,4

3. Mesto + rozpočtové organizácie
Kapit.rozpočet spolu
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

SR rok 2012
8 244 487
- 8 328 433
83 946

UR rok 2012
9 278 406
- 9 806 564
528 158

Čerpanie 2012
Čerpanie 2011
5 695 434,59
3 585 660,78
- 6 181 067,56 - 5 094 023,59
485 632,97 - 1 508 362,81

%
61,3
63

Čerpanie 2012
Čerpanie 2011
11 489 386,83
8 202 712,67
- 10 797 822,15 - 9 466 459,18

%
75,6
73,3

C/ SPOLU BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Spolu
Príjmy
Výdavky

SR rok 2012
13 146 837
- 12 826 165

UR rok 2012
15 183 013
- 14 714 569
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Rozdiel

320 672

468 444

691 564,68 -

1 263 746,51

D/ ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

SR rok 2012
607 473
928 145
320 672

UR rok 2012
750 399
928 145
177 746

Čerpanie 2012
Čerpanie 2011
779 319,31
4 096 141,47
- 1 013 912,61 - 2 385 685,09
234 593,30
1 710 456,38

%
103,8
109,2

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Súhrnný rozpočet
mesta
po zapojení finančných
SR rok 2012
operácií
Príjmy
13 754 310
Výdavky
- 13 754 310
Rozdiel
-

UR rok 2012
15 933 412
- 15 642 714
290 698

Čerpanie 2012

Čerpanie 2011

%

12 268 706,14
12 298 854,14
- 11 811 734,76 - 11 852 144,27
456 971,38
446 709,87

77
75,5

Skutočné plnenie príjmov aj výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom je nižšie z dôvodu
presunu realizácie niektorých investičných projektov do roku 2013.

II. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
1/ Bežné príjmy :
1.1. Daňové príjmy
Druh príjmu
Výnos dane z príjmov FO
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov a nebyt.priestorov
Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za ubytovanie
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie prístroje
Poplatky za TKO
Poplatky z uloženého odpadu
Zrušené dane a poplatky
Spolu daňové príjmy

Rozpočet
€
1 969 783
35 510
94 600
2 580
4 690
700
2 330
36
36
113 820
22 000
0
2 246 085

Plnenie
€
2 032 123,76
35 509,47
94 929,81
2 581,69
4 692,81
1 306,45
2 332,44
33,19
33,19
113 937,44
15 183,29
110
2 302 773,54

%
103,2
100
100
100,1
100
606,4
100,1
92,2
92,2
100,1
69
102,5

V hlavnej kategórii daňových príjmov sa klasifikujú všetky druhy daní, ktoré sa triedia podľa
charakteru príslušnej dane.
Výška podielových daní, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola mestu
prideľovaná podľa zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v znení
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neskorších predpisov. Tieto príjmy sú najväčším zdrojom príjmu mesta a sú určené na plnenie
základných funkcií samosprávy. Výška podielových daní za rok 2012 je približne na úrovni roka
2008. Z uvedených dôvodov nebolo jednoduché napĺňať plánované úlohy.

Vývoj dane z príjmov FO pre Mesto Spišská Belá
Rok
2008
2009
2010
2011
2012

Výška dane
z príjmov Fo
2 056 013
2 014 954
1 766 978
1 937 946
2 032 124

Dotácia z titulu
výpadku podiel.daní
0
167 062
121 121
0

Spolu
2 056 013
2 182 016
1 888 099
1 937 946
2 032 124

V roku 2012 mesto evidovalo 2 324 daňovníkov za daň z nehnuteľnosti , z toho 58 právnických
osôb. Nedoplatky sú vo výške 7 015,91 € . U dani z nehnuteľností bolo 12 exekúcií z dôchodku,
l exekúcia zo mzdy, l exekúcia z účtu, 5 exekúcií podaných prostredníctvom exekútora a 3
záložné práva.
V roku 2012 bolo evidovaných 1 949 poplatníkov za TKO čo je viac o 36 poplatníkov
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Z uvedeného počtu je 164 právnických osôb. Nedoplatky
za bežný rok , ale aj za minulé roky sú vo výške 30 089,92 €. Celkový stav pohľadávok je
uvedený v IV. časti záverečného účtu. Na vymáhanie nedoplatkov sa využívajú všetky dostupné
formy .
V roku 2012 bolo 34 exekúcií, z toho 15 prípadov zrážka z dôchodku
13 návrhov na exekúciu
1 prípady zrážka z účtu
2 prípady zrážka zo mzdy
3 prípady záložného práva
Mesto využíva aj záložné právo na nehnuteľnosť, v niektorých prípadoch sa stáva osobitným
príjemcom, čím čiastočne zníži svoje pohľadávky.
Daň za psov - v roku 2012 bolo evidovaných 532 psov.
Výška dane za psa v rodinnom dome je 10 eur, a v ostatných prípadoch 15 €. Nedoplatky sú vo
výške 156,21 €.
Daň za predajné automaty – v našom meste je 1 automat umiestnený na OMV 33,19 €
Daň za ubytovanie - 2 fyzické osoby a 2 právnické osoby. Daň za osobu a deň činí 0,33 €.
Daň za nevýherné prístroje - 1 biliard 33,19 €, jeho umiestnenie je v Teplárni Šarpanec.
Poplatky z uloženého odpadu sa fakturujú v štvrťročných intervaloch Mestskému podniku
Spišská Belá, s.r.o. Plnenie je len na 69 % nakoľko Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. zaplatil
faktúru až v roku 2013.

1.2.

Nedaňové príjmy

Kategória nedaňových príjmov obsahuje také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku,
administratívne poplatky, úroky, iné nedaňové príjmy, granty a transfery .
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Druh príjmu
Prenájom pozemkov, budov, priestorov
a objektov
Správne poplatky
Pokuty a penále
Poplatky a platby z nepriemyselného
a náhodného predaja a služieb
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
Úroky z vkladov
Ostatné príjmy
Granty
Transféry v rámci verejnej správy
Spolu nedaňové príjmy

Rozpočet
€
375 045

Plnenie
€
380 433,55

13 700
0
158 905

10 612,85
8 071,84
145 875,04

77,5

1 160
300
37 880
4 000
2 972 534
3 563 524

1 194,92
266,62
41 371,16
3 300
2 804 885,62
3 396 066,05

103
88,9
109,2
82,5
94,4
95,3

%
101,4

91,8

Príjmy z vlastníctva majetku mesta sú tvorené z nájomného za pozemky, vrátane lesných
pozemkov a tiež splátok za predchádzajúce roky. Pohľadávky za prenájom lesných pozemkov
budú splatené v zmysle splátkového kalendára, t.j. január 2013. Ďalej sú to príjmy z nájomného
za byty, nebytové priestory, skládku TKO a kameňolom . Príjmy z nájomného v porovnaní
s rokom 2011 sú vyššie z dôvodu, že nám vzrástol počet nájomných bytov a tiež prenájom
futbalového štadióna.
Podstatnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy za administratívne a správne poplatky. Jedná
sa hlavne o príjmy za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta. Správny poplatok
za jeden výherný prístroj je 1 500 €. V našom meste máme umiestnených 11 výherných
prístrojov čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nižší počet o 4 prístroje. Tento stav má
klesajúcu tendenciu, nakoľko v roku 2013 budú umiestnené len 4 výherné prístroje.
Pokuty a penále sa nerozpočtujú, sú to príjmy z blokových pokút , ktoré uložila mestská polícia
a Obvodný úrad v Kežmarku za priestupky vo výške 8 071,84 €.
Do príjmov sme zapojili časť finančných prostriedkov z fondu opráv, ktoré boli použité na
údržbu a opravu nájomných bytov.
Súčasťou nedaňových príjmov sú príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného
predaja a služieb, patria sem príjmy z kultúrnej činnosti, cintorínske poplatky, z prevádzkovania
zariadenia opatrovateľskej služby, príjmy centra voľného času, z náhrad poistného plnenia,
z predaja prebytočného hnuteľného majetku, tiež prijaté platby za stráženie mestských lesov ,
časť týchto príjmov bola rozpočtovaná na spolufinancovanie projektuj Podpora separovaného
zberu.
V rámci ostatných príjmov sú naúčtované preplatky na el. energii, príjem za stravné lístky,
kompenzácia nákladov na ihrisko, výťažok z lotérii a hier a členské príspevky v dennom centre.
Rozpis bežných grantov a transferov:
Účel
Grant – Kaštieľné hry
Grant – Belianský rybník
Projekt „Rómska komunita“ ZŠ Štefánikova
Projekt „Akvizícia knižničného fondu v mestskej knižnici“

suma v €
1 800
1 500
57 891,87
1 000
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Na financovanie menšej obecnej služby
Chránená dielňa 3
Uchádzači o zamestnanie § 50j
Chránená dielňa 1
Voľby do parlamentu
Vzdelávanie žiakov zo SZP
Prenesený výkon štát. správy – úsek stavebného poriadku
Chránená dielna 2
Zariadenie opatrovateľskej služby
Prídavky na deti
Základné školy
Prenesený výkon štátnej správy – matrika
Dopravné žiakov ZŠ
Pre deti v hmotnej núdzi stravné a učebné pomôcky
Vzdelávacie poukazy
ZŠ J.M.Petzvala projekt „Aktívne učenie“
Školský úrad
Prenesený výkon štátnej správy pre miestne komunikácie
Prenesený výkon štátnej správy – starostlivosť o životné prostredie
Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov
a registra obyv.
Pre deti MŠ – predškoláci
Projekt Živá kultúra
CO skladník
Osobitný príjemca
Chránená dielňa
Projekt Historická cesta mestom
Projekt Podpora separovaného zberu

9 169,75
4 523,35
49 914,74
7 260,03
4 718,49
23 800
5 975,25
628,68
53 842
1 212,33
1 260 269
10 753,15
20 455
69 877
23 131
89 420
25 226
332,94
609,52
2 120,25
12 939
12 286,64
320,40
6 545,52
3360,88
21 477,37
76 310,08

Projekt Hasičská zbrojnica

7 128,33

Projekt Rekultivácia skládky

6 792,50

Projekt Splašková kanalizácia

32 035,90

Projekt Rekonštrukcia centra mesta

25 201,34

Projekt Protipovodňová ochrana

18 905

Projekt Vodovod

30 536,80

Projekt BT Spolu a lepšie

11 859,99

Dotácia za obmedzené hospodárenie v lese
Spolu:

817 055,52
2 808 185,62

Granty a transfery sú účelovo viazané. Mesto v minulom roku získalo dva bežné granty:
 Prešovský samosprávny kraj Prešov 1 800 € na akciu Kaštieľne hry 2012.
 Nadácia EKOPOLIS Banská Bystrica 2 200 € na realizáciu projektu Beliansky rybník –
zelená oáza mesta Spišská Belá. V roku 2012 bola poukázaná prvá platba vo výške 1 500
€, druhá platba vo výške 700 € bude poukázaná v r. 2013 po zaslaní priebežnej správy
a priebežného vyúčtovania.
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Prevažná časť poskytnutých transferov je na prenesený výkon štátnej správy a na realizáciu
projektov. Mesto ako prijímateľ verejných prostriedkov splnilo zmluvné podmienky a každú
poskytnutú dotáciu finančne a vecne vyúčtovalo.

2/ Kapitálové príjmy
Druh príjmu
Kapit.príjem z predaja DM
Kapit.príjem z predaja pozemkov
Vrátka kapit. dotácie
Spolu kapitálové príjmy

Rozpočet
€
60 830
50 108
5 139
116 077

Plnenie
€
59 391,73
55 915,76
991,73
116 299,22

%
97,6
111,6
19,3
100,2

Kapitálový príjem z predaja dlhodobého majetku je za predanú budovu bývalej materskej školy
v Strážkach. Ďalšie kapitálové príjmy sú z predaja stavebných pozemkov a pozemkov v rámci
majetkoprávneho vysporiadania. O predaji rozhoduje vždy mestské zastupiteľstvo. Príjem z
predaja dlhodobého majetku je za vyradené, havarované motorové vozidlo Fábia.
Vrátka kapitálové dotácie vznikla pri projekte Rekonštrukcia centra mesta Spišská Belá ako
neoprávnený výdavok, ktorý vrátil na účet mesta dodávateľ. Vzniknutý rozdiel bude vrátený
v roku 2013.
Rozpis kapitálových grantov a transferov :
Účel
Grant na inž. siete
Projekt Hasičská zbrojnica
Projekt Rekonštrukcia centra
Projekt BT spolu a lepšie
Projekt Vodovod
Projekt Podpora separovaného zberu
Projekt Rekultivácia skládky TKO
Projekt splašková kanalizácia
Projekt Protipovodňová ochrana
Dotácia na výstavbu nájomných bytov 2x8 b.j.
Spolu:

Suma v €
74 131,06
99 160,73
69 979,98
640 146,00
2 094 525,11
656 811,00
475 738,61
1 278 574,20
28 977,68
161 091,00
5 579 135,37

Kapitálové transfery boli použité na splátky úverov v prípade ich realizácie v predchádzajúcich
rokoch, vlastne ide o refundáciu výdavkov a na čerpanie kapitálových výdavkov daných
projektov realizovaných v bežnom roku.
Grant inžinierske siete – predaj stav. pozemkov ktorých súčasťou sú inžinierske siete.
3/ Príjmové finančné operácie
Druh príjmu

Rozpočet

Plnenie

%
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Prevod nevyčerpaných prostriedkov
Prevod z RF
Úver
Nerozpočtované príjmy VH
Spolu finančné operácie

€
340 360
95 340
314 699

€
340 360,50
95 340,00
343 618,81
26 810,47
806 129,78

750 399

100
100
109,2

Finančné operácie boli tvorené:
 Prevodom nevyčerpaných dotácii z minulého roku do príjmov 340 360,50 € z toho:
- úverové zdroje ŠFRB 333 330,81 €
- dotácia na dopravné 1 997,66 €
- dotácia na vzdelávacie poukazy 0,60 €
- dotácia na realizáciu projektu ZŠ Štefaníkova 603,21
- dotácia na projekt DAPHNE 1 988,22 €
- dotácia na výstavbu 2x8b.j.Strážky 2 440 €
 Prevodom z rezervného fondu 95 340 € na financovanie výdavkov uvedených v IV. časti
toho materiálu.
 Úverové zdroje na realizáciu investičných projektov vo výške 343 618,81 €
 Do finančných operácii príjmových aj výdavkových sa v roku 2012 zapojili aj finančné
prostriedky z vedľajšieho hospodárstva t.j. RTIC a jedáleň v ZOS. V roku 2013 sa opäť
vyčlenia do nových výkazov.
III. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
Členenie výdavkov podľa programov:
Programové rozpočtovanie sa uplatňuje od roku 2009. Programovým rozpočtovaním sa
zabezpečila súvislosť medzi rozpočtovými zdrojmi, výdavkami a výsledkami práce mesta
a merateľnosť pri napĺňaní cieľov a zámerov. Súčasťou programového rozpočtovania je aj
hodnotiaca správa, ktorá tvorí prílohu výročnej správy. Vykonáva sa s cieľom zabezpečiť
informácie o plnení, resp. neplnení merateľných ukazovateľov t.j. cieľov schválených
programov.
p.č.
1

2
3
4
5

6

Výdavky členené podľa
programov
Program 1:
Plánovanie, manažment
a kontrola
Program 2:
Propagácia a marketing
Program 3:
Interné služby
Program 4:
Služby občanom
Program 5:
Bezpečnosť, právo
a poriadok
Program 6:

Rozpočet
schválený
57 400

Rozpočet
upravený
63 078

22 000

12 000

10 688,13

93 633

103 256

102 493,95

151 662

159 305

155 706,31

156 929

159 184

155 077,72

4 052 009

4 108 644

2 886 836,04

Plnenie
60 791,12
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

Odpadové hospodárstvo
Program 7:
Pozemné komunikácie
Program 8:
Vzdelávanie
Program 9:
Šport
Program 10:
Kultúra
Program 11:
Prostredie pre život
Program 12:
Byty a nebytové priestory
Program 13:
Sociálne služby
Program 14:
Administratíva
Spolu výdavky:

Program 8:
Vzdelávanie:
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Spolu výdavky aj s RO
s právnou subjektivitou

182 401

778 982

623 729,11

137 488

168 111

162 803,90

75 754

82 622

81 942,37

145 165

97 880

93 554,21

4 111 948

4 958 006

2 592 136,89

667 926

865 427

773 634,91

211 617

226 111

219 484,28

1 525 769

1 537 395

1 606 354,58

11 591 701

13 320 001

9 525 233,52

2 162 609

2 322 713

2 286 501,24

13 754 310

15 642 714

11 811 734,76

Výdavky sa delia na bežné a kapitálové.
Bežné výdavky - zahŕňajú platby za mzdy, poistné, tovary a služby, napr. cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné údržbu, nájomné.
Kapitálové výdavky - do tejto kategórie patria výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného
majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku.
Všetky výdavky sú rozdelené podľa programovej štruktúry ale aj podľa ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie.
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram č. 1.1. – 1.4.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet
63 078
0
63 078

Skutočnosť % plnenia
60 791,12
96,4
0
60 791,12
96,4

 Plánovanie - v priebehu roka 2012 bolo vypracovaných 20 geometrických plánov
zameraných prevažne na majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov , polohopisy
a výškopisy v lokalitách, kde následne boli vykonávané stavebné práce a projektové
dokumentácie, porealizačné zameranie futbalovej tribúny, 2x8b.j. Strážky,
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majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na Ul. kúpeľnej, Kpt. Nálepku ako aj
v k.ú.Lendak. Projektové dokumentácie elektro VN, NN, projektové dokumentácie na
vodovod, plyn a dažďovú kanalizáciu.
 Výkon funkcie primátora mesta - z tejto položky boli hradené reprezentačné výdavky
spojené s občerstvením pri pracovných jednaniach, návštevách z družobných miest,
spoločenských, kultúrnych a športových akciách v meste , vrátane vecných darov a
kvetov . Všetky výdavky toho druhu sú účtované iba v tomto podprograme.
 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - platenie členských príspevkov
za členstvo v záujmových a iných združeniach v ktorých je členom mesto. ZMOS,
združenie MsP, združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov,
združenie matrík, združenie CVČ, Región Tatry.
 Ďalšie výdavky súvisia s výkonom predbežného a ročného auditu a tiež priebežnej
konzultácii. Výdavok na provízie je spojený s bankovou zárukou na výstavbu nájomných
bytov vo výške 0,6 % z celkovej výšky poskytnutej bankovej záruky. Banková záruka
končí zápisom záložného práva na list vlastníctva. Bankové poplatky sú za vedenie účtov
v jednotlivých bankách.
Program č. 2 Propagácia a marketing
Podprogram č. 2.1.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet
12 000
0
12 000

Skutočnosť % plnenia
10 688,13
89,1
0
10 688,13
89,1

 Výdavky v rámci propagácie a prezentácie mesta súvisia s tlačou Belianskeho
spravodaja, výrobou bannerov, nákupom propagačných materiálov, inzeráty, plakety
a pod.
Program č. 3 Interné služby
Podprogram č. 3.1. - 3.4.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet
26 056
77 200
103 256

Skutočnosť % plnenia
25 355,99
97,3
77 137,96
99,9
102 493,95
99,3

 Zasadnutia orgánov samosprávy mesta – odmeny poslancom za účasť na zasadnutiach
MsZ, odvody do poisťovní a občerstvenia na zasadnutiach.
 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami boli hradené z poskytnutej dotácie
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 Hospodárska správa hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta - z bežných výdavkov sa
hradil znalecký posudok vypracovaný na stanovenie všeobecnej hodnoty objektu bývalej
sály v Strážkach pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže a jeden znalecký
posudok na stanovenie hodnoty vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí – plyn
IBV na Ul. S.Webera.
Kapitálové výdavky – výkup pozemkov - vysporiadanie miestnej komunikácie Ul.
krátka, Ul. lipová a Ul. nová v celkovej výške 77 137,96 €.
 Mestský informačný systém - nákup novej výpočtovej techniky , kopírovacích strojov,
tlačiarne, údržba výpočtovej techniky, aktualizácia antivirového programu a programová
podpora informačného systému Korwin a PaM.
Program č. 4. Služby občanom
Podprogram č. 4.1. - 4.13.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet
159 305
0
159 305

Skutočnosť % plnenia
155 706,31
97,7
0
155 706,31
97,7

 Organizácia občianskych obradov - prevažnú časť výdavkov tvoria príspevky pri uvítaní
detí a jubilantov. Na jedno dieťa mesto prispieva 70 € a jubilanta 40 €. S účinkujúcimi
pri obradoch sú uzatvárané dohody o vykonaní práce. Okrem toho boli výdavky na
údržbu sobášnej miestnosti, všeobecný materiál ako sú kytice pri sobášoch
a slávnostných prijatiach.
 Činnosť matriky je preneseným výkonom štátu, časť výdavkov je hradená z poskytnutej
dotácie a rozdiel je hradený z vlastných zdrojov mesta. Najväčšie výdavky tvoria
mzdové prostriedky vrátane odvodov. Na položkách – materiál sú účtované kancelárske
potreby a čistiace prostriedky. Zoskupenie položiek 637 - výdavky na školenie
matrikárky, stravné lístky a prídel do SF.
 Register obyvateľstva - prenesený výkon štátnej správy. Poskytnutá dotácia na tento účel
bola plne vyčerpaná na vyplatené mzdy, odvody a všeobecný materiál . Všetky výdavky
sú z poskytnutej dotácie.
 Verejné toalety sa prevádzkujú v plnej réžii mesta a služby sú poskytované občanom
bezplatne. Doterajšie plnenie je okrem mzdových výdavkov na všeobecný materiál
a pracovné odevy.
 Cintorínske služby – rozpočtované prostriedky sa použili na vodné a stočné, všeobecné
služby – zamykanie cintorína, výber poplatkov za prenájom hrobového miesta.
V priebehu roka bol znížený rozpočet na položke údržba cintorína, nakoľko tieto
výdavky mali byť hradené z dotácie za obmedzené hospodárenie lesov. Dotácia bola
mestu poskytnutá až v mesiaci december, tieto práce sa presunuli do roku 2013.
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 Miestny rozhlas - výdavky spojené s revíziou a bežnou údržbou miestného rozhlasu.
V mestskom rozhlase sú vysielané príspevky propagujúce kultúrne, spoločenské
a športové akcie, oznamy pre občanov – odstávka energií, predaj na trhovisku, straty
a nálezy a pod. Rozšírenie miestneho rozhlasu nebolo realizované, tieto práce sa zapojilo
do rozpočtu na rok 2013.
 Menšia obecná služba - prevažná časť rozpočtovaných prostriedkov bola použitá na mzdy
a odvody za koordinátorov. V uplynulom roku sme mali troch koordinátorov. Pre výkon
práce uchádzačov o zamestnanie boli zakúpené nariadia a nákup najnutnejších
ochranných pomôcok.
Pracovníkmi menšej obecnej služby sa zabezpečovala hlavne čistota v meste, údržba
trávnikov, parkov a ďalšie práce podobného charakteru.
 Zvonica – náklady spojené s údržbou vežových hodín a chodom zvonice .
 Uchádzači o zamestnanie v zmysle § 50 j - v rámci dohody s ÚPSVaR mesto zamestnalo
dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie a to na práce spojené s ochranou pred
povodňami, čistenie potokov, spevňovanie brehov potoka, výrob suchých stromov okolo
potokov.
Okrem toho mesto malo náklady na ochranné pomôcky a pracovné náradie, stravné
lístky a odvody do SF.
 Chránené dielne I. II. - Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na mzdy
a odvody, na náhradu mzdy pri PN a stravné lístky. Refundácia výdavkov sa vykonáva
kvartálne nie mesačne. Preto časť výdavkov zrealizovaných v roku 2012 bude
refundovaná až v roku 2013.
V chránených dielňach pracujú piati invalidní občania, z toho dvaja v mestskej knižnici
a traja v mestskej polícii .
 Chránená dielňa III - v roku 2011 mesto vypracovalo projekt na zriadenie chráneného
pracoviska na podateľňu mestského úradu, kde sme zamestnali zdravotne postihnutého
invalidného občana a tak mu pomohli uplatniť sa na trhu práce. ÚPSVaR v Kežmarku
nám na základe mesačných žiadosti o refundáciu nákladov refundoval plnú výšku
nákladov na mzdy, odvody a náklady na zriadenie tohto pracoviska. Zamestnankyňa bola
prijatá 3.11.2011 na obdobie dvoch rokov.
Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok
Podprogram č. 5.1. - 5.4.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet
159 184
0
159 184

Skutočnosť % plnenia
155 077,72
97,4
0
155 077,72
97,4

 V roku 2011 sa mestská polícia presťahovala do nových priestorov, preto v priebehu roka
2012 sa pokračovalo v nákupe interiérového vybavenia, zariadila sa miestnosť pre
kamerový monitorovací systém, kuchynka a kancelária náčelníka mestskej polície.
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V rámci položky špeciálny materiál sa realizoval nákup streliva do služobných zbraní.
Taktiež sa pokračovalo v obmieňaní výstrojných súčiastok.
Koncom roka bola uhradená faktúra za prevoz koterca z priestorov MOS do areálu
skládky TKO. Z položky dohody boli uhradené prace pomocníkov mestskej polície
a inštruktora sebaobrany.
 Kamerový systém – finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu kamier.
V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu z dôvodu potreby úhrady faktúry za kameru
a jej montáž ešte za rok 2011 nakoľko k fakturácií došlo až v roku 2012.
 Civilná ochrana - externé zabezpečovanie služieb spojených so spracovaním
dokumentácie ochrany a obrany obyvateľstva v zmysle platných zákonov. Dohoda
o vykonaní práce je uzavretá so skladníkom CO skladu.
 Ochrana pred požiarmi - finančné prostriedky boli vynaložené na spotrebu energie,
poštové a telef. služby, spotreba pohonných hmôt na výjazdy k požiarom, nácvik na
súťaže, polievanie trávnikov, údržba áut – nákup akumulátorov, výmena štartéra, STK,
údržba hasičskej striekačky, údržba budov –podkrovie, stavebné práce, sadrokartóny,
kúrenie, zdravotechnika realizované firmou Chemostav .
Program č. 6 Odpadové hospodárstvo
Podprogram č.6.1. - 6.4.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet
364 160
3 744 484
4 108 644

Skutočnosť % plnenia
346 867,40
95,3
2 539 968,64
67,8
2 886 836,04
70,3

 V tomto podprograme sú výdavky hlavne na údržbe a poistení skládky TKO. Čerpanie
rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom, prekročenie vykazujeme na položke
všeobecné služby – odvoz TKO. Nárast TKO sme zaznamenali najmä z dôvodu zvýšenej
stavebnej činnosti najmä pri výstavbe nových rodinných domov v lokalite Webera.
Kapitálové výdavky – projekt Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská
Belá. Posledné úhrady faktúr sa realizovali spôsobom refundácie. Z toho dôvodu sme
použili úverové zdroje a následne poukázaná dotácia bola presmerovaná na splátku úveru
 Kapitálové výdavky - náklady s odpadovými vodami - výdavky sa týkajú realizácie
projektu Environmentálna infraštruktúra – splašková kanalizácia. Projekt je v štádiu
realizácie a bude ukončený v auguste 2013.
V rámci novovybudovaných kanalizačných sietí bola v roku 2012 skolaudovaná
kanalizácia v lokalite IBV Webera, ostatné plánované kanalizácie na ul. Športovej
v Strážkach budú ukončené až v roku 2013.
 Kapitálové výdavky – projekt Rekultivácia skládky odpadov - výdavky sú spojené
s realizáciou projektu Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v Spišskej Belej. Práce
na projekte boli ukončené – finančné čerpanie však bude pokračovať ešte v roku 2013.
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Program č. 7 Pozemné komunikácie
Podprogram č.7.1. - 7.2.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet
274 214
504 768
778 982

Skutočnosť % plnenia
118 579,55
43,2
505 149,56
100
623 729,11
80,1

 Údržba a výstavba komunikácií a verejných priestranstiev - výdavky okrem iného
zahŕňajú aj výdavky projektu Belianske Tatry spolu a lepšie. Projekt bol fyzicky
ukončený, finančne bude ukončený až v roku 2013. V rámci údržby miestnych
komunikácii, ktorú vykonáva mesto prostredníctvom Mestského podniku Spišská Belá
s.r.o. boli vykonávané pravidelné údržby počas celého roku vrátane vyspravenia výtlkov
ciest asfaltáciou ako aj pravidelná zimná údržba vrátane posypu ciest. V priebehu roka
bolo osadené aj dopravné značenie.
Kapitálové výdavky – výstavba komunikácie v lokalite IBV Webera ako aj stavebné
práce na Ul. športovej II. etapa. Taktiež boli osadené dve autobusové zastávky
a prípravné práce pre výstavbu parkoviska pri rybníku.
 Manažment správy a údržby pozemných komunikácií - prenesený výkon štátnej správy,
bežné výdavky sú čerpané na mzdové výdavky do výšky poskytnutej dotácie, ostatné
výdavky sú účtované na podprograme 14.1.
V zmysle oprávnení – preukaz kontrolóra miestnych komunikácií boli vykonávané
kontroly ochrany ciest, vydané povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
/prekopávky, pretlak/, realizáciu povoľovania reklám, dočasných dopravných značení,
monitoring v rámci kontroly ciest. Stavebný úrad sa zameriava na povolenia nových
ciest vrátane oboznámenia dotknutých organizácií, realizáciu povolenia reklám,
dočasných dopravných značení a monitoring v rámci kontroly ciest. Čerpanie na tomto
podprograme je v súlade so schváleným rozpočtom.
Program č. 8 Vzdelávanie
Podprogram č.8.1. - 8.6.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet
168 111
0
168 111

Skutočnosť % plnenia
162 803,90
96,8
0
162 803,90
96,8
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 V tomto programe sú začlenené základné školy ako prenesený výkon štátnej správy,
školské organizácie s originálnou kompetenciou a školský úrad. Základné školy, MŠ
a ZUŠ sú organizácie s právnou subjektivitou. Na činnosť základných škôl boli mestu
ako zriaďovateľovi poskytnuté normatívne a nenormatívne finančné prostriedky.
Normatívne prostriedky sú určené na prevádzku školy a na výchovnovzdelávací proces.
Nenormatívne prostriedky sú účelovo viazané na dopravné, vzdelávacie poukazy a pre 5
ročné deti v MŠ. Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny boli poukázané prostriedky pre
deti ktorých rodičia sa ocitli v hmotnej núdzi na stravné a učebné pomôcky.
 CVČ - čerpanie výdavkov je v súlade s rozpočtom, polovicu výdavkov tvoria mzdy
a odvody. Ostatné výdavky sú na el. energiu, nájomné za poskytnuté priestory na
krúžkovú činnosť a nákup učebných pomôcok pre vybavenie záujmových útvarov.
Rozpočet na mzdové výdavky bol v priebehu roka znížený z dôvodu zníženia stavu
pracovníkov.
 Školský úrad - prenesený výkon štátnej správy, prevažne financovaný z dotačných
zdrojov, ktoré dostávame na dve pracovníčky na tomto úrade.
Hospodárenie školských organizácií s právnou subjektivitou:
V programe č.8 Vzdelávanie sú začlenené aj podprogramy rozpočtových organizácií, ktoré sú
právnym subjektom a vedú svoje účtovníctvo. Rozpočtové organizácie sú právnickou osobou
mesta, ktoré je svojimi príjmami a výdavkami sú zapojené na rozpočet mesta. Hospodária
samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí mest ako zriaďovateľ v
rámci svojho rozpočtu Základné školy vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, na úhradu
ktorého mesto dostáva zo štátneho rozpočtu dotácie. Dotácia je príjmom mesta a vykazuje ju
v účtovníctve mesto. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú výdavkami rozpočtovej
organizácie, vykazujú ich v účtovníctve rozpočtové organizácie.
Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré sú v originálnej kompetencii mesta sú
financované z rozpočtu mesta, všetky výdavky na ich činnosť vykazujú vo svojom účtovníctve.
Z toho dôvodu školské zariadenia vykazujú schodok, pretože príjemcom dotácie je mesto.
Vývoj rozpočtového hospodárenia v porovnaní s predchádzajúcim rokom má vzostupnú
tendenciu. Celý proces hospodárenia a financovania regionálneho školstva sa uskutočňoval
v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov a schváleným rozpočtom mesta na rok 2012.
V priebehu roka vznikali situácie, ktoré si vyžiadali úpravu rozpočtu rozpočtovými opatreniami
ako v príjmovej tak aj výdavkovej časti rozpočtu.
O celoročnom hospodárení mesto predložilo Obvodnému úradu Prešov odbor školstva súhrnný
výkaz a súhrnnú správu za rok 2012.
Na činnosť základných škôl boli mestu ako zriaďovateľovi poskytnuté:
Zdroje financovania
Normatívne finančné prostriedky
Nenormatívne finančné prostriedky
Z toho:
Odchodné
Dopravné
Vzdelávacie poukazy

Rok 2011 v €
1 214 100
78 452
1 682
21 231
21 359

Rok 2012 v €
1 260 269
80 325
0
20 455
23 131
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Zo sociálne znevýhod. prostredia
MŠ predškoláci

21 180
13 000

Nevyčerpané prostriedky:
Dopravné pre žiakov ZŠ J.M.Petzvala
Dopravné pre žiakov ZŠ Štefánikova

23 800
12 939

75,90 €
1 936,16 €

Prehľad plnenia rozpočtu školských organizácií za rok 2012
organizácia
ZŠ J.M.Petzvala
ZŠ Štefánikova
ŠK ZŠ J.M.Petzvala
ŠK ZŠ Štefánikova
ŠSZČ ZŠ J.M.Petzvala
ŠSZČ ZŠ Štefánikova
ŠJ MŠ
ŠJ ZŠ Štefánikova
JŠ ZŠ J.M.Petzvala
MŠ
ZUŠ

Príjmy v €

Príjmy v €

schválený rozpočet
3 000,00
3 100,00
2 000,00
1 600,00
4 620,00
4 000,00
6 910,00
7 200,00
4 200,00
11 700,00
22 400,00

upravený rozpočet
11 961,00
6 105,00
2 332,00
1 528,00
4 620,00
4 000,00
10 385,00
10 067,00
7 352,00
14 214,00
22 434,00

Spolu

70 730,00

organizácia
ZŠ J.M.Petzvala
ZŠ Štefánikova
ŠK ZŠ J.M.Petzvala
ŠK ZŠ Štefánikova
ŠSZČ ZŠ J.M.Petzvala
ŠSZČ ZŠ Štefánikova
ŠJ MŠ
ŠJ ZŠ Štefánikova
JŠ ZŠ J.M.Petzvala
MŠ
ZUŠ

94 998,00

Plnenie v €
11 960,79
6 177,28
2 332,00
1 528,00
4 620,00
3 900,00
10 384,99
10 067,24
7 352,00
14 374,04
22 470,76
95 167,10

Výdavky v €

Výdavky v €

schválený rozpočet
624 069,00
694 085,00
24 242,00
20 053,00
17 215,00
19 190,00
67 706,00
50 281,00
14 406,00
329 932,00
301 430,00

upravený rozpočet
699 674,00
761 819,00
24 574,00
19 313,00
12 019,00
17 398,00
68 820,00
51 148,00
17 558,00
348 926,00
301 464,00

699 596,79
759 884,08
24 574,00
18 951,64
12 019,00
16 968,85
67 110,00
48 028,89
14 905,16
338 775,26
285 687,54

2 322 713,00

2 286 501,21

Spolu s vl. príjmami

2 162 609,00

Čerpanie v €

Z toho kapitálové výdavky:
Organizácia

Rozpočet

Čerpanie rozpočtu
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ŠJ ZŠ Štefánikova
Spolu:

4 100
4 100

4100
4 100

3 750,00
3 750,00

Podrobné plnenie príjmov a výdavkov jednotlivých školských zariadení je v ročných účtovných
a finančných výkazoch.
Program č. 9 Šport
Podprogram č.9.1. - 9.6.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet
73 585
9 037
82 622

Skutočnosť % plnenia
72 905,02
99
9 037,35
100
81 942,37
99,2

 Dotácie na šport - dotácie boli poskytnuté v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva
resp. rozhodnutia primátora na celoročnú činnosť pre tieto združenia:
Mestský basketbalový klub Spišská Belá, Združenie rodičov ZŠ, MŠK SLAVOJ –
futbalový, hokejbalový a stolnotenisový oddiel, Racing Klub Spišská Belá, Športovci
okresu Kežmarok, Automotoklub Spišská Belá, Občianske združenie Zlatá rybka
Spišská Belá pri ŠZŠ Spišská Belá.
 Futbalový štadión - štadión bol skolaudovaný a odovzdaný do užívania , na základe
protokolu o prevzatí prác bol zaradený aj do majetku mesta v r.2012. Finančné
prostriedky boli použité na spotrebu plynu a el. energie, interiérové vybavenie,
všeobecný materiál ako sú zástavy, piktogramy, drobný materiál na bežnú údržbu,
poistné, všeobecné služby ako montáž kamery, svetelnej tabule, oprava sieti a montáž
reklám.
Kapitálové výdavky – oplotenie futbalového oplotenia
 Hokejový štadión Čerpanie je len na spotrebe vody a drobná údržba ihriska – oprava
pletiva.
 Športové ihriská - spotreba el. energie, poistenie ihriska, dohoda za spravovanie ihriska
a drobná údržba vrátane detských ihrísk.
 Viacúčelové ihrisko Tatranská – poistenie ihriska a dohoda za spravovanie ihriska.
 Cyklochodník – výdavky na poistenie cyklochodníka a údržbu
a zametanie chodníka.

– mulčovanie trávy

Program č. 10. Kultúra
Podprogram č.10.1. - 10.4.
Bežné výdavky

Rozpočet
97 880

Skutočnosť % plnenia
93 554,21
95,6
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Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

0
97 880

0
93 554,21

95,6

 Mesto celú kultúrnu činnosť zabezpečuje oddelením kultúry v spolupráci s centrom
voľného času a mestskou knižnicou. Podstatná časť finančných prostriedkov bola
použitá na kultúrne , športové a spoločenské akcie, ktoré sa konali v zmysle plánu
kultúrnych podujatí – vystúpenia, honoráre, ozvučenia, ohňostroj, nákup ocenení,
materiálneho zabezpečenia, dohôd a pod. Všeobecné služby – revízna prehliadka el.
zariadení, prenájom výlepných plôch, oprava klavíra, oprava vianočného stromčeka.
Dohody – odmeny externistom pri zabezpečovaní akcii.
 Mestská knižnica - Všetky výdavky súvisia s činnosťou mestskej knižnice , ktorá
zabezpečuje výpožičnú službu, verejný prístup na internet, besedy so spisovateľmi
a rôzne podujatia pre deti. Každoročne sa realizuje projekt „Akvizícia knižničného fondu
v Mestskej knižnici“, výdavky sú hradené z poskytnutej dotácie vo výške 1 000 €.
Hlavným cieľom projektu bolo doplnenie a skvalitnenie knižničného fondu.
Položka údržba budovy – údržba WC a osadenie vertikálneho žalúzia v centrálnom
príjme .
 Podpora kultúrnych stredísk - Spotreba el. energie, vodné a stočné v kinosále. Počas roka
sú tieto priestory využívané na výchovné koncerty pre školy, divadelné predstavenia a iné
spoločenské podujatia.
 Dotácie na kultúrnu celoročnú činnosť boli poskytnuté v zmysle uznesenia mestského
zastupiteľstva pre organizácie:
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Spišská Belá, Združenie SEGMENT 2006 Spišská
Belá, THEATROBALANS Spišská Belá, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá, Slov.
zväz zdravotne postihnutých Spišská Belá.
Program č. 11 Prostredie pre život
Podprogram č.11.1. - 11.7.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet
239 352
4 718 654
4 958 006

Skutočnosť % plnenia
209 535,22
87,5
2 382 601,67
50,4
2 592 136,89
52,3

 Verejné osvetlenie - bežné výdavky sú na spotrebe el. energie na verejnom osvetlení ,
rozpočet bol prekročený z dôvodov nedoplatku a el. energii a v náväznosti na to došlo aj
k zvýšeniu zálohových platieb čo súvisí so značným nárastom nových trás verejného
osvetlenia – IBV Športová a IBV Webera.
Kapitálové výdavky - realizácia III. etapy verejného osvetlenia.
 Manažment ochrany životného prostredia - prenesený výkon štátnej správy - bežné
výdavky súvisia s kompetenciami stanovených zákonom ovzduší – vedie sa evidencia
právnických osôb prevádzkujúcich malé zdroje znečisťovania vodných tokov –

32
vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vodných tokov . V roku 2012 bolo
vydaných 27 rozhodnutí na úseku znečisťovania ovzdušia.
 Manažment stavebného úradu - prenesený výkon štátnej správy – bežné výdavky sú
čerpané len na mzdové výdavky a to do výšky poskytnutej dotácie. Ostatné výdavky
súvisiace s výkonom práce na tomto úseku sú účtované na podprograme 14.1. Za dané
obdobie bolo vydaných spolu 85 rozhodnutí stavebného úradu.
 Verejná zeleň - v priebehu roka bolo vykonávané pravidelné kosenie plôch verejnej
zelene ako aj trávnatých plôch okolo cyklochodníka, tým nastal aj nárast plôch strojného
kosenia. Zároveň bola vykonaná alejová výsadba na ul. Novej, Záhradnej a v rámci
humanizácie plochy pri mestskom úrade výsadba mobilnej zelene. Zároveň boli
vykonané dosevy tráv na Ul. družstevnej, záhradnej a novej. V rámci údržby verejnej
zelene bola vykonaná výsadba zelene – kvetov v rámci jarných mesiacov, orezávanie
stromov a následné štiepkovanie.
Kapitálové výdavky – projekt Humanizácia plochy pri budove mestského úradu.
 Kapitálové výdavky – projekt Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra – vodovod
je v realizácii. Práce budú pokračovať v roku 2013, jeho ukončenie sa predpokladá
31.8.2013.
 Kapitálové výdavky - projekt Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá, prebieha
realizácia projektu a bude pokračovať aj v roku 2013.
 Odstraňovanie následkov povodní – finančné prostriedky boli použité na ekologickú
haváriu – výtok neznámej chemickej látky do melioračného kanála smerujúceho z ulice
SNP ku Belianskym kúpeľom. Uhradené boli práce za odčerpávanie vytekajúcej látky,
za odvoz kontaminovanej zeminy a uloženie na skládke nebezpečného odpadu.
Program č. 12 Byty a nebytové priestory
Podprogram č.12.1. - 12.2.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet
126 106
739 321
865 427

Skutočnosť % plnenia
119 202,53
94,5
654 432,38
88,5
773 634,91
89,4

 Spotreba el. energie je účtovaná za spoločné priestory, ktorá sa následne rozúčtuje
jednotlivým nájomcom bytov.
V rámci bežnej údržby bytov boli vykonané výmeny okien v bytoch na Ul. Štefánikovej
9, výmenu resp. opravu plynových kotlov, dezinsekciu bytov, rekonštrukciu bytov na ul.
Pezvalovej a Štefánikovej, opravy podláh a ďalšie bežné údržby.
Všetky prenajaté priestory sú obsadené na 100%, nakoľko v priebehu tretieho štvrťroku
sa nám podarilo prenajať aj doteraz neobsadený bývalý stánok PNS, kde je zriadená
zberňa a oprava obuvi.
Nájomcovia bytov a nebytových priestorov sú po zistení neplatenia nájomného vyzývaní
k zaplateniu dlhu a u niektorých sa pristúpilo k radikálnym opatreniam v podobe
odsťahovania sa z bytu.
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 Kapitálové výdavky - v rámci bytovej výstavby mesto realizuje výstavbu nájomných
bytov 2x8.bj. pre seniorov v mestskej časti Strážky v areáli ZOS a prestavbu a výstavbu 6
b.j. na Ul. zimná 8. Práce boli financované zo ŠFRB , z dotačných prostriedkov a tiež
z vlastných zdrojov. Stavby boli fyzicky ukončené, finančne budú pokračovať aj v roku
2013.
Program č. 13. Sociálne služby
Podprogram č.13.1. - 13.7.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet
226 111
0
226 111

Skutočnosť % plnenia
219 484,28
97,1
0
219 484,28
97,1

 Jednorazové sociálne dávky boli vyplatené vo výške 410 € rodinám s deťmi, ktoré boli
v hmotnej núdzi a dôchodcom, ktorí boli v hmotnej núdzi. Rozpočet nebol vyčerpaný
nakoľko niektoré žiadosti boli neopodstatnené a zamietnuté. Z tejto položky boli
vyplatené aj príspevky na zachovanie rodinných pomerov vo výške 420 € pre dve rodiny
kde bolo ohrozenie, že deti budú umiestnené v detskom domove.
Dávky v hmotnej núdzi, jednorazová dávka sa môže poskytnúť len občanom, ktorí sú
v zmysle zákona v hmotnej núdzi, čo musia preukázať rozhodnutím alebo potvrdením
ÚPSVaR.
 Dotácie ostatné – dotácie na celoročnú činnosť boli poskytnuté v zmysle uznesenia
mestského zastupiteľstva pre organizácie:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Spišská Belá, Občianske združenie
CEDIMA pri CVČ Spišská Belá, Slovenský zväz chovateľov Spišská Belá, Mestský
poľovnícky spolok Poľana Spišská Belá, Miestny klub Slovenského orla Spišská Belá
a Slovenský rybárky zväz Spišská Belá.
 Činnosť Denného centra /Klub dôchodcov/ si vyžaduje len nevyhnutné výdavky.
Finančné prostriedky boli použité na kultúrne podujatia poriadané denným centrom, na
spotrebu el. energie a všeobecný materiál. Na položke údržba budovy sa finančné
prostriedky nevyčerpali, práce budú zrealizované v roku 2013.
 Zariadenie opatrovateľskej služby – zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť starým
a zdravotne postihnutým obyvateľom v nepretržitej prevádzke. Zariadenie nemá právnu
subjektivitu, ale hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu.
Všetky uskutočnené finančné operácie boli v súlade so schváleným rozpočtom.
Uskutočnili sa len nevyhnutné nákupy a nutné opravy z dôvodu úsporných opatrení
a tiež aby sa nezvyšovali ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sú rozhodujúce pri
určovaní platieb od klientov daného zariadenia za poskytované služby. Zahŕňajú
výdavky na nepretržitú prevádzku, energie, mzdové výdavky, údržbu zariadenia
a revízie.
Z položky drobný majetok sa kúpil z dôvodu potrieb pre prevádzku kuchyne nový
fritovací hrniec, teplovzdušný ohrievač, kreslo pre potreby klientov, digitálny fotoaparát
pre potreby zachytenia aktivít klientov zariadenia.
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V rámci údržby budovy sa zabezpečil nákup a oprava okvapového systému budovy.

 Opatrovateľská služba - v roku 2012 sme mali 12 – 15 opatrovateliek. Finančné
prostriedky boli použité na mzdy a odvody opatrovateliek, na stravné lístky, nemocenské
dávky a prídel do SF. Cieľom opatrovateľskej služby je pomáhať hlavne starým
a chorým v ich domácom prostredí.
 Príspevky neverejným subjektom na soc. služby - rozpočet bol upravený nakoľko sa
zmenil zákon o sociálnych službách a tým zanikla povinnosť mesta prispievať klientom
/občanom mesta/ na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach mimo mesta.
 Face club - bežná prevádzka ako spotreba energií, vody, materiálu, stravné lístky a prídel
do sociálneho fondu.
Program č. 14. Administratíva
Podprogram č.14.1. - 14.2.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu

Rozpočet
600 250
9 000
928 145
1 537 395

Skutočnosť % plnenia
583 451,97
97,2
8 990
99,9
1 013 912,61
109,2
1 606 354,58
104,5

 Správa mesta - Mestský úrad je miestom prvého kontaktu s občanmi i miestom riešenia
všetkých vzájomných potrieb a požiadaviek. V rámci toho programu boli čerpané
finančné prostriedky na prevádzku mestského úradu ako sú hlavne mzdy a odvody ,
spotreba energií, telefónne poplatky, PHM, stravné, cestovné, školenia a údržba. Drobný
majetok – laminovačka, fotoaparát. Všeobecný materiál – tonery, kancelárske a čistiace
prostriedky, žiarovky a pod.
Položka údržba budov – náter strechy budovy mestského úradu a kina.
Všeobecné služby – revízie el. plynových a tlakových zariadení, komínov, znalecké
posudky.
Súčasťou výdavkov na tomto podprograme sú aj platené dane a to daň z nehnuteľnosti
ale hlavne daň z príjmov. Prvý rok vznikla mestu povinnosť zaplatiť daň z príjmov,
nakoľko príjmy z predaja majetku a z nájmu už neboli oslobodené.
Všetky splátky úrokov z poskytnutých úverových zdrojov sú účtované na
tomto podprograme .
Kapitálové výdavky – nákup osobného motorového vozidla RUMSTER
 Transakcie verejného dlhu – prostredníctvom finančných operácií sa realizovali splátky
jednotlivých úverov prijatých na výstavbu nájomných bytov a na realizáciu projektov
v rámci úverovej linky. Prijatý úver na výstavbu športového štadióna sa začal splácať
od júna 2012. Podrobnejší rozpis jednotlivých úverov prijatých a ich zostatok je uvedený
v záverečnom účte mesta čl. V.

IV. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV
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Mesto Spišská Belá malo v priebehu roka 2012 zriadené vlastné peňažné fondy:
 Rezervný fond
 Sociálny fond
 Fond rozvoja bývania
1/ Rezervný fond:
Rezervný fond je tvorený povinne v zmysle § 15 a 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia. V roku 2012
sa vytvoril rezervný fond z výsledku hospodárenia r. 2011. V priebehu roku 2012 sa rezervný
fond čerpal v súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva na financovanie investičných akcií :
 Ekologická havária 17 355 €
 Výstavba verejného osvetlenia 21 269 €
 Výstavba 2x8b.j. 56 716 €

Začiatočný stav k 1.1.2012
Tvorba rezervného fondu:
SPOLU:
Čerpanie rezervného fondu:
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 6
SPOLU:

Suma v €
34 339,32
106 349,37
140 688,69

-

Konečný zostatok k 31.12.2012

33 000,62 340,95 340,45 348,69

2/ Sociálny fond:
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Začiatočný stav k 1.1.2012
Tvorba sociálneho fondu :
Splátky z poskytnutej pôžičky
Čerpanie sociálneho fondu:
Stravné
Ostatné
Poskytnutá pôžička
Mylné platby
Konečný zostatok k 31.12.2012

Suma v €
3 607,28
7 224,89
833,30
-

4 070,36
2 640,41
- 1 000,- 2 794,1 160,70

Mylné platby – koncom roka bola povinnosť mesta odviesť nepoužité finančné prostriedky –
stravné v hmotnej núdzi Úradu práce soc. vecí a rodiny z účtu, ktorý má mesto zriadené pre
tento účel. Fin. prostriedky sa omylom odviedli z účtu sociálneho fondu. V mesiaci január
2013 bol urobený prevod medzi účtami.
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3/ Fond rozvoja bývania:
Mesto Spišská Belá k 1.1.2012 malo zostatok prostriedkov fondu rozvoja bývania 2 609,50 €.
Fond sa tvorí z príjmov za predané byty a pozemky pod bytmi .

Začiatočný stav k 1.1.2012
Tvorba fondu:
Čerpanie fondu:
Konečný zostatok k 31.12.2012

Suma v €
2 609,50
0
0
2 609,50

4/ Depozit – účet cudzích prostriedkov
Okrem peňažných fondov mesto vedie aj depozitný účet.
Sú na ňom uložené finančné prostriedky nájomníkov v nájomných bytoch ako 5 mesačné
nájomné.
Začiatočný stav k 1.1.2012
Tvorba 5 mesačné nájomné
Prostriedky z dedičského konania
Vrátka zábezpeky z verejného obstarávania
Konečný zostatok k 31.12.2012

Suma v €
74 328,69
8 056,48
174,24
- 20 267,94
62 291,47

5/ Účet cudzích prostriedkov – fond opráv
Tento účet mesto tvorí z príjmov od jednotlivých nájomníkov v nájomných bytoch a jeho
použitie ide výlučne na údržbu a opravu týchto bytov. Účet je vedený v účtovníctve podľa
jednotlivých bytových domov.

Začiatočný stav k 1.1.2012
Tvorba
Čerpanie
Konečný zostatok k 31.12.2012

Suma v €
76 884,88
19 046,- 31 026,78
64 904,10

V. HOSPODÁRENIE SO MZDOVÝMI PROSTRIEDKAMI
Mesto Spišská Belá malo k 31.12.2012 zamestnaných 78 zamestnancov:
 Mestský úrad 24
 Mestská knižnica 2
 Mestská polícia 7
 Matrika 1
 Školský úrad 2
 Menšia obecná služba 3
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Verejné toalety 1
Zariadenie opatrovateľskej služby 10
Opatrovateľky v domácnosti 12
Centrum voľného času 4
Face club 1
Chránené dielne 6
§ 50j 5

V roku 2012 sme uzatvorili 47 dohôd o pracovnej činnosti a 199 dohôd o vykonaní práce. Išlo
hlavne o práce, ktoré sa nemohli zabezpečiť s vlastnými pracovníkmi : krúžková činnosť
v centre voľného času, kultúrne akcie, pomocníci na MsP, roznášanie pošty, údržba bytov,
strihanie stromov, účinkovanie pri sobášoch, sklad CO a pod.
Rozpočet mzdových výdavkov bol vo výške 588 783 €, čerpanie 581 776,86, vykazovaná
úspora 7 006,14 €.
VI. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Regionálne turistické informačné centrum vykonáva podnikateľskú činnosť od októbra 2005.
Regionálne turistické informačné centrum zameriava svoju činnosť na propagáciu mesta a jeho
okolia. Prispieva k zvyšovaniu informovanosti domácich a zahraničných turistov. Okrem tejto
činnosti centrum vykonáva aj predajnú činnosť, výdaj rybárskych lístkov a tiež poskytovanie
služieb ako kopírovanie, faxovanie, viazanie hrebeňovou väzbou a hlásenie relácii v mestskom
rozhlase. Výnosy a náklady z tejto činnosti sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.
VII. MAJETOK MESTA
Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a zásoby nakupované sú oceňované
obstarávacími cenami.
Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú
platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je odpisovaný na základe zostaveného plánu odpisov
prostredníctvom účtovných odpisov. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do
používania.
Cenné papiere a vklady:
Základné imanie MPSB s.r.o. Spišská Belá
Akcie vodárenskej spoločnosti
Akcie DEXIA banky Slovensko
Akcie Podtatranských novín
SPOLU:
Ceniny:
Stravné lístky

€
6 638,78
885 315,01
4 389,199,16
896 541,95

153,-
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RTIC – poštové lístky
SPOLU:

5,18
158,18

Stav majetku k 31.12.2012
MAJETOK MESTA K k 31.12.2012 MsÚ + ZŠ + MP

Majetok
DHM
od 1700
DNM
od 2400
Pozemky
zásoby
z toho
potraviny
Pokladňa a
ceniny

Majetok
spolu
DM od
100-1700
DM od
35-100
IHM
učebnice
DMN
332-2400
DMN
100-332
SPOLU

MSU

ZŠ J.M.P

21 148 685,77 1 523 580,72

ZŠ , ŠJ
Štefániková
552 527,06

MŠ, ŠJ
Mierová
433 334,18

ZUŠ
61 055,84

Mestský
podnik

Spolu

2 048 749,56

25 767 933,13

87 208,33

87 208,33

8 167 386,54

8 167 386,54

12 707,00

2 027,46

1 628,39

2 027,46

1 628,39

35 934,90

52 297,75
3 655,85

1 666,23

1 092,27

2 758,50

29 417653,87

1 523 580,72

554 554,52

434 962,57

61 055,84

2 085 776,73

34 077 584,25

286 369,16

394 453,06

213 402,85

129 376,49

65 398,38

98 536,25

1 187 536,19

22 192,63

62 881,49

106 213,71

529,37

10 757,86

-

202 575,06

31 876,74

36 210,33

68 087,07

7 463,44

798,00

1 057,24

9 318,68

4 056,32

1 191,80

1 938,43

7 186,55

29 737735,42

2 014 781,81

910 381,41

564 868,43 140 207,75

2 184 312,98

35 552 287,80

Stav majetku k 31.12.2012 vrátane majetku, ktorý spravujú školské organizácie s právnou
subjektivitou a prenajatého majetku je 35 552 287,80 €. V porovnaní s rokom 2011 je evidentný
nárast majetku, hlavne z prevodu majetku nedokončenej výstavby do stavu dokončeného
majetku.
K vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Spišská
Belá a organizácií riadeným mestom bol vydaný príkazný list primátora mesta. V zmysle zák. č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a predpisov a internej smernice
Inventarizácia majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov platnej od 01.10.2009 sa
zabezpečilo vykonanie inventarizácie všetkého hmotného a nehmotného majetku a zásob Mesta
Spišská Belá ku dňu 31.10.2012 s dodatkami k 31.12.2012 a vykonanie dokladovej
inventarizácie a inventarizácie finančného majetku k 31.12.2012. Bola ustanovená Ústredná
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inventarizačná komisia, ktorá zabezpečovala riadny priebeh inventarizácie v zmysle
harmonogramu inventarizačných prác. Vyradenie majetku a protokoly o jeho vyradení
prejednala ÚIK. Vykonanie dokladovej inventúry a porovnanie s účtovným stavom k 31.12.2012
bolo vykonané v zmysle zákona. Celú činnosť inventarizácie riadila Ústredná inventarizačná
komisia . Všetky písomnosti spojené s inventarizáciou /súpisy, zápisy, protokoly/ sa nachádzajú
na ekonomickom odbore mestského úradu.
Nedokončené investície:
Názov rozostavanej investičnej akcie
IBV Weber – komunikácie
Rekultivácia skládky TKO
Nájomné byty 6 b.j. Zimná
Dážďová kanalizácia ul. Lipová
Chodník AT Tatry
Splašková kanalizácia
Vodovod
IBV Športová ul.
Protipovodňová ochrana
Výstavba parkoviska - rybník
SPOLU:

€
434 294,63
578 341,56
253 639,94
871,75
4 214,80
1 856 889,59
2 304 171,80
197 270,78
53 396,92
39 511,56
5 722 603,33

Stav nedokončených investícii sa každoročne mení, nakoľko ukončené investície sa
presúvajú do majetku, tým sa stav majetku zvýši a nedokončené investície znížia.
V porovnaní s rokom 2011 sa stav rozostavanosti výrazne zvýšil, v r. 2011 bol v hodnote
2 637 158,30 € a k 31.12.2012 v hodnote 5 722 603,33 €. Zvýšenie je predovšetkým
rozostavaných investičných projektov ako splašková kanalizácia , rekultivácia skládky
a vodovod.
V priebehu roka boli ukončené a skolaudované stavby , ktoré sa zaradili do majetku mesta.
 Oporný múr Hviezdoslavova
 Verejné osvetlenie III. etapa
 Nájomné byty 2 x 8 b.j.Strážky
 Futbalový štadión
 Autobusové zastávky
 Skládka TKO II. kazeta
 Prístavba a prestavba ZOS
VIII. OSOBITOSTI HOSPODÁRENIA MESTA
V zmysle § 22a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
mesto je povinné zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku metódou úplnej konsolidácie.
Konsolidovaný celok tvorí materská účtovná jednotka , ktorou je mesto a dcérske účtovné
jednotky to sú rozpočtové školské organizácie a obchodná spoločnosť Mestský podnik Spišská
Belá s.r.o. Po prevedení údajov na spoločný základ sa vykoná agregácia t.j. súčet aktív a pasív
v súvahách a nákladov a výnosov vo výkazoch ziskov a strát jednotlivých účtovných jednotiek
do jednej agregovanej súvahy a jedného agregovaného výkazu ziskov a strát.
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Každá obec v zmysle vyššie uvedeného zákona je poskytovateľom údajov pre zostavenie
súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy. Mesto za rok 2012 zostavilo konsolidovanú závierku
a zároveň bolo zaradené do konsolidovaného celku verejnej správy. Pri vykazovaní vzájomných
vzťahov sa použil zoznam organizácií zverejnených MF SR. Predmetom konsolidácie boli:
 Pohľadávky a záväzky voči účtovných jednotkám patriacim do súhrnného celku
 Náklady a výdavky voči účtovných jednotkám patriacim do súhrnného celku
 Prijaté bežné a kapitálové transfery zo ŠR
Úplnosť rozpočtového procesu sa zabezpečila monitorovaním výdavkov v monitorovacej správe
k 30.06.2012. Súčasťou programového rozpočtovania je aj hodnotenie výdavkov na aký účel boli
finančné prostriedky použité v hodnotiacej správe k 31.12.2012.
Účtovná závierka bola v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
overená audítorom. Vykonaný audit účtovnej závierky Mesta Spišská Belá v správe pre
primátora a mestské zastupiteľstvo uvádza, že účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu k 31.12.2012 a výsledok hospodárenia je v súlade
so zákonom o účtovníctve. Správa audítora tvorí súčasť výročnej správy /príloha č. 1/ .
V zmysle Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplýva mestu
povinnosť podať daňové priznanie, pretože má príjmy , ktoré sú premetom dane.
Novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov § 13 ods. 1 bolo
pre obce a vyššie územné celky opätovne zavedené oslobodenie príjmov z prenájmu a predaja
majetku . Uvedenou novelizáciou zákona nevznikla mestu daňová povinnosť.
Návrh záverečného účtu mesta Spišská Belá za rok 2012 bol v súlade s § 9 ods. 2 Zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 16 ods. 9 Zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
zverejnený obvyklým spôsobom na verejnú diskusiu.
Skončením rozpočtového roka mesto predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie
záverečného účtu s výsledkom hospodárenia Mesta Spišská Belá za rok 2012. Vykonaný audit
doporučuje mestskému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet mesta bez výhrad.
V Spišskej Belej 12.04.2012
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Príloha
č. 2

Dotácie z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2012
pre neziskový sektor
porad. názov
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.

organizácie
Slov. zväz zdravotne postihnutých, zákl. organ. Spišská
Belá
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, zákl.
organ. Spišská Belá
Občianske združenie CEDIMA pri Centre voľného času
Spišská Belá
Spišská katolícka charita, ADS Kežmarok
Katolícka jednota Slovenska,pobočka Spišská Belá
Jaskyniarska skupina Spišská Belá
Automotoklub Spišská Belá
Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Spišská
Belá
Slovenský zväz chovateľov - základná organizácia
Spišská Belá
Mestský poľovnícky spolok Poľana Spišská Belá
Mestský basketbalový klub Spišská Belá
Združenie rodičov ZŠ Stefánikova Spišská Belá
Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská Spišská Belá
MŠK SLAVOJ Spišská Belá - futbalový oddiel
MŠK SLAVOJ Spišská Belá - hokejbalový oddiel
MŠK SLAVOJ Spišská Belá - stolnotenisový oddiel
Racing Klub Spišská Belá
Združenie SEGMENT 2006 Spišská Belá (belianska
dychovka)
Miestny klub Slovenského orla, Spišská Belá
THEATROBALANS Spišská Belá - občianske združenie
celkom
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá
Športovci okresu Kežmarok, neinvestičný fond
Automotoklub Spišská Belá
Občianske združenie Zlatá Rybka Spišská Belá pri ŠZŠ
Spišská Belá
Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Spišská
Belá
celkom

rozhodnutie
mestského
zastupiteľstva
700

700

120

120

19 505
2 500
1 800
500
800

19 505
2 500
1 800
500
800

500

500

100
500
4 000
3 820
4 620
17 000
500
3 000
200

100
500
4 000
3 820
4 620
17 000
500
3 000
200

600
250
250

600
250
250
61 265
3 500
200
200

61 265
3 500
200
200
200

200
200
4 300

Použitie dotácií poskytnutých Mestom Spišská Belá na rok 2012.
Podprogram 10.4 – Dotácie na kultúru

Čerpanie

200
4 300
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Spišská katolícka charita ADS Kežmarok – dotáciu použili na mzdové náklady pre
opatrovateľky, ktoré sa v roku 2012 starali o klientov z mesta Spišská Belá.
Katolícka jednota Slovenska –dotáciu použili na organizovanie kultúrno-spoločenských
a športových akcií (návšteva nevládnych v meste a vianočná návšteva DOS Strážky; aktivity pre
deti a rodinu, púte, kultúra; Dni mesta – deň spoločenstva – varenie gulášu; Dobrá novina; letný
tábor v prírode; Chvály; 2x formačno-metodický seminár; Gospelové festivaly).
Združenie SEGMENT 2006 (dychová hudba)- dotáciu použilo na spotrebný hudobný materiál;
nákup nových hudobných nástrojov a technického vybavenia; notový a hudobný materiál;
čistiace prostriedky na nástroje; opravy hudobných nástrojov; účasť na prehliadke dychovej
hudby a zahraničná spolupráca.
OZ THEATROBALANS Spišská Belá – dotáciu použilo na poplatok za doménu
theatrobalans.sk; zápisné na súťaže; kostýmy, kulisy, materiálno-technické vybavenie; náklady
na varenie gulášu (Dni mesta); nákup pečiatky.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá – mimoriadnu dotáciu použili na výmenu strešnej
krytiny na kostole sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej.
Podprogram 13.2 – Dotácie ostatné
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých – dotáciu použili na posedenia v prírode,
víkendové a rekondičné pobyty členov združenia.
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – dotáciu použili na schôdzovú činnosť,
oslavy životných jubileí, predplatné odborných publikácií, prevádzkové a cestovné náklady.
Občianske združenie CEDIMA – dotáciu použili na úhradu zápisného žiakov a na organizovanie
kultúrno-spoločenských akcií: Karneval na ľade, 1. jún MDD, Dni mesta, Beseda so ženskou
lekárkou, Mikuláš, na podporu práce s deťmi a mládežou.
Jaskyniarska skupina Spišská Belá – dotáciu použili na pracovné náradie potrebné pri
pracovných akciách v jaskyni Javorinka.
Automotoklub Spišská Belá – dotáciu použili na poháre pre víťazov; označenie pretekárov;
športovú činnosť – auto-moto-off road; prípravu trate.
Slovenský rybársky zväz Spišská Belá – dotáciu použili na ceny na rybárske preteky detí; ceny
na rybárske preteky dospelých; ceny na pretek Beliansky kapor; muškárske družstvo.
Mimoriadnu dotáciu použili na náklady spojené s účasťou na Majstrovstvách sveta v muškárení.
Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá – dotáciu použili na nákup krmiva a soli pre
zver, na organizovanie akcie Svätohubertská slávnosť. akcie pre deti a mládež:
Slovenský zväz chovateľov – Základná organizácia Spišská Belá – dotáciu použili na nákup cien
na výstavu a na náklady na varenie gulášu v rámci podujatia Dni mesta.
Miestny klub Slovenského orla – dotáciu použili na organizáciu turistických, športových
a kultúrnych podujatí.
Podprogram 9.1 – Dotácie na šport
Mestský basketbalový klub - dotáciu použil na cestovné náklady; náklady na rozhodcov;
prenájom telocvične; prihlášky do súťaže; iné prevádzkové náklady.
Združenie rodičov Základnej školy Spišská Belá, Štefánikova– dotáciu použilo na úhradu
ročného poplatku žiakov v ŠSZČ.
Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská Spišská Belá – dotáciu použilo na úhradu ročného
poplatku žiakov v ŠSZČ.
MŠK SLAVOJ – futbalový oddiel – dotáciu použil na náklady na rozhodcov; náklady na
dopravu; náklady na výstroj; poplatky PFZ a VsFZ; zdravotný materiál; kancelárske potreby;
poštovné; vedenie účtu; iné náklady; občerstvenie; pranie.
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MŠK SLAVOJ – hokejbalový oddiel – dotáciu použil na náklady na rozhodcov; štartovné na
majstrovstvách SR; zabezpečenie účasti kategórie U19 mužov v extralige Slovenskej
hokejbalovej federácie.
MŠK SLAVOJ – stolnotenisový oddiel – dotáciu použil na náklady na dopravu; základné
materiálno-technické vybavenie; poplatky stolnotenisovému zväzu; náklady na telocvičňu;
vedenie účtu.
Racing klub Spišská Belá – dotáciu použil na štartovné Rally.
Športovci okresu Kežmarok, neinvestičný fond – mimoriadnu dotáciu použili na vecné ceny Najlepších športovcov okresu Kežmarok.
Automotoklub Spišská Belá – mimoriadnu dotáciu použili na ceny pre víťazov a prípravu trate
(Belianske bezpečné jazdy).
Občianske združenie Zlatá rybka Spišská Belá pri ŠZŚ Spišská Belá – mimoriadnu dotáciu
použilo na zakúpenie polohovacích vakov.
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NÁVRH
na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Spišská Belá za rok 2012
2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Mesta Spišská Belá za rok
2012 a správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou Mesta Spišská Belá.
B. Schvaľuje
1. Záverečný účet Mesta Spišská Belá za rok 2012 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a/
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov výrokom:
Celoročné hospodárenie Mesta Spišská Belá za rok 2012 bez výhrad.
2. Výsledok hospodárenia za rok 2012 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov je prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 691 564,68 €
2a/ z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu sa vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov nevyčerpané účelové dotácie v sume 37 521,84 €
2b/ z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu sa vykryje schodok z finančných
operácii v sume 234 593,30 €
3. prevod prebytku bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2012 upravený o položky 2a/
a 2b /vo výške 419 449,54 €

