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Individuálna výročná správa Mesta Spišská Belá 

za rok 2019 

 
1. Základná charakteristika Mesta Spišská Belá 

 

Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.  

Mesto Spišská Belá je právnickou osobou, 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.  

 

Organizačná štruktúra mesta: 

 

Primátor mesta: Jozef Kuna                     

 

Zástupca primátora mesta: Mgr. Marta Britaňáková 

 

Hlavný kontrolór mesta: Ing. Slávka Tomalová  

 

Mestské zastupiteľstvo: 11 poslancov 

 

Stupne riadenia: 

 

 Primátor mesta 

 

Mestský úrad: 
 

 Prednosta úradu 

 Vedúci odborov MsÚ:  Odbor ekonomický 

                                      Odbor výstavby, životného prostredia a reg. rozvoja  

                                      Odbor vnútornej správy 

                                        

 Vedúci organizačných útvarov:  Mestská polícia 

                                                    Správa športových rekreačných a oddychových           

                                                    zariadení 

                                                    Centrum voľného času 

                                                    Denné centrum 

                                                    Zariadenie opatrovateľskej služby 

                                                    Mestská knižnica 

                                                    Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá 

                                                    Face club – nízkoprahové centrum 

 

Podnikateľská činnosť mesta:  Regionálne turistické informačné centrum 

 

Mesto je zriaďovateľom  štyroch rozpočtových organizácií : 

 Základná škola J. M. Petzvala Moskovská 20 

 Základná škola M. R. Štefánika Štefánikova 19 
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 Materská škola Mierová 1 

 Základná umelecká škola L. Mednyánszkeho Zimná 12 

 

Mesto je zriaďovateľom dvoch obchodných spoločnosti so 100 % účasťou  

 Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.   

 Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 

2. Rozpočet mesta na rok 2019 a jeho plnenie  
 

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 

roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.  

Systém programového rozpočtovania výdavkov zvyšuje transparentnosť verejných financií, 

posilnená je úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých 

položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Programovo sa rozpočtuje len výdavková 

časť rozpočtu mesta. Programový rozpočet rozdeľuje výdavky samosprávy do jednotlivých 

programov. Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít, vykonávaných na splnenie 

definovaných cieľov a zámerov. Programy sa ďalej členia na podprogramy a prvky.  

 

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. 

 

V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet 

mesta na rok 2019 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. 

Účtovníctvo mesta je vedené na akruálnom princípe na rozdiel od rozpočtu, ktorý sa naďalej 

zostavuje a sleduje na hotovostnom princípe.  

 

Súhrnné vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.12.2019 s porovnaním na rok 2018 

BEŽNÝ ROZPOČET 

 

Bežný rozpočet mesta  SR rok 2019  UR rok 2019 Plnenie r. 2019 Plnenie r. 2018  
Príjmy 5 918 079 6 590 804 6 295 309,31 5 936 168,77  
Výdavky 2 856 235 3 321 809 2 733 270,02 2 682 583,61  
Rozdiel 3 061 844 3 268 995 3 562 039,29 3 253 585,16  
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Bežný rozpočet RO  SR rok 2019  UR rok 2019 Plnenie r. 2019 Plnenie r. 2018  
Príjmy 249 894 307 570 310 040,61 277 387,80  
Výdavky 2 914 448 3 308 067 3 188 654,71 2 839 806,45  
Rozdiel -2 664 554 -3 000 497 -2 878 614,10 -2 569 731,45  

 
   117 889,48 

Bežný rozpočet spolu      
Príjmy 6 167 973 6 898 374 6 605 349,92 6 213 556,57  
Výdavky 5 770 683 6 629 876 5 921 924,73 5 522 390,06  

Rozdiel 397 290 268 498 683 425,19 691 166,51  

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

 
Kapitál. rozpočet 

mesta       
Príjmy 1 640 189 1 848 832 759 006,58 697 368,35  
Výdavky 1 485 331 3 048 908 676 648,78 1 545 663,00  

Rozdiel 154 858 -1 200 076 82 357,80 -848 294,65  

 
    

Kapitál. rozpočet RO       
Príjmy 0 0 0 0  
Výdavky 0 65 424 65 423,62 7 312,80  
Rozdiel 0 -65 424 - 65 423,62 -7 312,80  

 

Kapitál.rozpočet spolu      
Príjmy 1 640 189 1 848 832  759 006,58 697 368,35  
Výdavky 1 485 331 3 114 332 742 072,40 1 552 975,80  
Rozdiel 154 848 -165 500 16 934,18 -855 607,45  

 
    

Spolu BR + KR      
Príjmy 7 808 162 8 747 206  7 364 356,50 6 910 924,92   

Výdavky 7 256 014 9 744 208 6 663 997,13 7 075 365,86  

Rozdiel 552 148 -997 002 700 359,37 164 440,94  

FINANČNÉ OPERÁCIE 

Finančné operácie      
Príjmy 34 900 1 579 271 1 307 460,50 908 438,28  

Výdavky 587 048 582 269 582 169,23 410 465,98  

Rozdiel -552 148 997 002 725 291,27 497 972,30  

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 

Súhrnný rozpočet po 

zapojení fin. operácií  SR rok 2019  UR rok 2019 Plnenie r. 2019 Plnenie r. 2018  
Príjmy 7 843 062  10 326 477 8 671 817,00 7 819 363,20  
Výdavky 7 843 062 10 326 477 7 246 166,36 7 485 831,84  

Rozdiel 0 0 1 425 650,64 333 531,36  
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Skutočné plnenie príjmov aj výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom je vyššie 

o 1 092 119,28 EUR.  

V bežných príjmoch mesto zaznamenalo v roku 2019 nárast, a to v oblasti daňových príjmov 

a dotácií – na stravovanie, obnovu fasády meštianskeho domu Petzvalova 16 a na obnovu atletickej 

dráhy pri ZŠ J. M. Petzvala.  

V kapitálových príjmoch bol zaznamenaný nárast z dôvodu príjmu nenávratných finančných 

prostriedkov na výstavbu Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier 2. etapa, na riešenie 

havarijného stavu elektroinštalácie v budove ZŠ M. R. Štefánika, na výstavbu hokejovo-

hokejbalovej haly, dokončenie podkrovných priestorov Face klubu, priechod pre chodcov na ul. 

Zimnej a dobudovanie elektroinštalácie v podkroví Face klubu.  

Nárast príjmových finančných operácií bol z dôvodu prijatia splátkového úveru na investičné 

aktivity mesta.  

V oblasti bežných výdavkov mesto malo vyššie výdavky v podprograme plánovanie a to na 

geometrické plány, projektové dokumentácie k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na modernizáciu plynovej kotolne mestského úradu, vypracovanie finančnej analýzy 

a spracovanie podkladov k záverečným monitorovacím správam ukončených projektov splašková 

kanalizácia a vodovod. Zákonom o odmeňovaní vo verejnej správe boli navýšené tarifné platy 

zamestnancov mesta.  

V kapitálových výdavkoch boli finančné prostriedky vynaložené na dokončenie výstavby 

Denného centra v Strážkach.  

Výdavkové finančné operácie v bežnom roku tvorili splátky dlhodobých úverov, ako aj splatenie 

úveru na Historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier 2. etapa.  

 

Členenie výdavkov podľa programov: 

Všetky výdavky sú rozdelené podľa programovej štruktúry, ale aj podľa ekonomickej klasifikácie 

a rozpočtovej klasifikácie v prílohe č. 2.  

Zdôvodnenie jednotlivých výdavkov podľa aktivít, zámerov, cieľov a ukazovateľov je 

v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou programového rozpočtovania a tvorí prílohu záverečného 

účtu. Vykonáva sa s cieľom zabezpečiť informácie o plnení, resp. neplnení merateľných 

ukazovateľov.  

 

Bežné výdavky: 

p. č. Výdavky členené podľa 

programov 

Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený 

Plnenie 

1 Program 1  

Plánovanie, manažment 

a kontrola 

58 000 126 570 111 983,29 

2 Program 2  

Propagácia a marketing 

9 000 9 907 9 589,16 

3 Program 3  

Interné služby 

43 403 67 466 64 435,49 

4 Program 4  

Služby občanom 

291 234 381 260 364 279,57 

 

5 Program 5 

Bezpečnosť, právo 

a poriadok 

177 236 178 614 159 470,25 

6 Program 6 

Odpadové hospodárstvo 

217 206 224 561 214 646,24 
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7 Program 7 

Pozemné komunikácie 

58 260  79 078 64 373,74 

8 Program 8 

Vzdelávanie  

3 364 121 3 762 859 3 291 080,79 

9 Program 9 

Šport 

97 074 116 511 108 695,45 

10 Program 10 

Kultúra 

86 956 103 471 99 031,02 

11 Program 11 

Prostredie pre život 

90 024 178 255 118 692,44 

12 Program 12 

Byty a nebytové priestory 

106 837 134 411 112 148,35 

13 Program 13 

Sociálne služby 

310 687 337 823 313 562,40 

14 Program 14 

Administratíva 

855 645 942 020 884 870,76 

15 Program 15 

Participatívny rozpočet 

5 000 5 070 5 065,78 

 Spolu výdavky 

 

5 770 683 6 629 876 5 921 924,73 

 

Kapitálové výdavky: 

p. č. Výdavky členené podľa 

programov 

Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený 

Plnenie 

1 Program 1 

Plánovanie, manažment a 

kontrola 

0 2 700 2 700,00 

2 Program 3 

Interné služby 

30 000 10 700 10 790,00 

3 Program 4  

Služby občanom 

4 800 10 823 10 822,26 

4 Program 5 

Bezpečnosť, právo 

a poriadok 

12 500 13 140 13 137,59 

5 Program 7 

Pozemné komunikácie 

511 074 873 249 228 340,80 

6 Program 8 

Vzdelávanie 

734 232 

 

1 200 843 204 306,27 

7 Program 9 

Šport 

105 450 344 474 33 588,49 

 

8 Program 11 

Prostredie pre život 

64 075 135 601 74 512,46 

9 Program 12 

Byty a nebytové priestory 

0 15 000 0,00 

10 Program 13 

Sociálne služby 

20 500 507 802 163 874,53 

 Spolu kapitálové výdavky 

 

1 485 331 

 

3 114 332 742 072,40 
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Finančné operácie: 

 

p. č. Výdavky členené podľa 

programov 

Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený 

Plnenie 

1 Program 14 

Administratíva 

 

587 048 

 

582 269 

 

582 169,23 

2 Spolu finančné operácie  

 
587 048 582 269 582 169,23 

 

 

3. Hospodárenie školských organizácií s právnou subjektivitou 
 

V programe č. 8 „Vzdelávanie“ sú začlenené podprogramy rozpočtových organizácií, ktoré sú 

s právnou subjektivitou a vedú si účtovníctvo samostatne. Rozpočtové organizácie sú svojimi 

príjmami a výdavkami zapracované do rozpočtu mesta, hospodária samostatne podľa schváleného 

rozpočtu. 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 2019. Na činnosť 

základných škôl a MŠ boli mestu ako zriaďovateľovi poskytnuté normatívne a nenormatívne 

finančné prostriedky. Z toho normatívne prostriedky boli určené na prevádzku škôl a na výchovno-

vzdelávací proces a nenormatívne prostriedky účelovo určené na vzdelávacie poukazy, dopravné, 

vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, asistenta učiteľa, na predškolákov 

v MŠ, lyžiarske kurzy a na školu v prírode.   

O celoročnom hospodárení mesto vypracovalo súhrnný výkaz a súhrnnú správu za daný rok. 

 

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu 

na bežné výdavky 

 

Poskytnuté finančné prostriedky  

od Okresného úradu Prešov, odbor školstva 

Rok 2018 v EUR Rok 2019 v EUR 

Normatívne  1 490 034 1 606 538 

Nenormatívne: 71 259 148 471 

Bežné výdavky   

Dopravné 725 451 

Asistenti učiteľa 14 280 23 285 

Vzdelávacie poukazy 20 237 20 345 

Sociálne znevýhodnené prostredie  4 750 5 050 

Pre 5-ročné deti materských škôl  12 895 12 636 

Príspevok na učebnice  321 3 359 

Príspevok na školu v prírode 10 192 11 250 

Príspevok na lyžiarske kurzy 7 859 11 495 

Mimoriadne výsledky žiakov za rok 2019 0 600 

Kapitálové výdavky   

Havarijný stav elektroinštalácie ZŠ M.R.Štefánika 0 60 000 

 

Plnenie príjmov a výdavkov jednotlivých školských zariadení je uvedené v záverečnom účte 

mesta, v ročných účtovných a finančných výkazoch a v hodnotiacej správe programového 

rozpočtu.   
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4. Konečné stavy finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni 

mesta Spišská Belá k 31.12.2019 
 

1. Zostatok finančných prostriedkov na bežných bankových účtoch              1 383 185,36 EUR 

 

2. Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondoch mesta 

 Rezervný fond                                                                                        136 646,15 EUR 

 Fond rozvoja bývania                 2 609,50 EUR 

 Sociálny fond                                                                                              6 402,30 EUR 

 Fond cudzích prostriedkov                                                                     105 990,93 EUR 

 Fond prevádzky, údržby a opráv                                           188 563,35 EUR 

 

3. Zostatok finančných prostriedkov na účtoch vedľajšieho hospodárenia  

 Regionálne turistické  a informačné centrum                                                  35,53 EUR 

 

4. Zostatok finančných prostriedkov v pokladniach                                               2 844,79 EUR 

 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov 

 
Pohľadávky: 

 

Druh pohľadávok  EUR 

 

Účet 314 – Preddavok pokladňa ZOS 188,84 

Účet 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov a TKO 137 824,12 

Účet 319 – Pohľadávky z daňových príjmov 4 532,53 

Účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom 1 358,85 

Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce 1 995 571,27 

Účet 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS 3 000,00 

Účet 378 – Iné pohľadávky 1 878,29 

Účet 274 – Návratné finančné prostriedky 3 319,39 

Pohľadávky spolu k 31.12.2019 2 147 673,29 

Pohľadávky spolu k 31.12.2018 1 958 125,33 

 

 Pohľadávky z nedaňových príjmov: 

- Nájomné bytové a nebytové priestory..................................................  69 344,28 EUR 

- Nájomné pozemky ...............................................................................       703,55 EUR 

- Prevzaté pohľadávky od bývalých TS a Lesov mesta .........................  11 561,95 EUR 

- TKO predpis ........................................................................................  32 080,51 EUR 

- Pohľadávky za predaj pozemkov .........................................................  14 789,73 EUR 

- Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ....................................................         33,19 EUR 

- Ostatné faktúry .....................................................................................    6 572,91 EUR 

- ZOS Reľovská ......................................................................................    2 738,00 EUR 

 

 Pohľadávky z daňových príjmov: 

- Poplatok z predaja alkoholu ..................................................................      798,96 EUR 

- Daň z nehnuteľnosti ..............................................................................   3 598,90 EUR 
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- Daň za psov ...........................................................................................          134,67 EUR 

Mesto pri vymáhaní nedoplatkov využíva všetky dostupné formy. Spravidla dvakrát do 

roka sa zasielajú výzvy na zaplatenie. Predovšetkým sa uplatňovali zrážky zo mzdy, zrážky 

z dôchodku. Okrem uvedených spôsobov vymáhania nedoplatkov mesto využíva aj 

záložné právo na nehnuteľnosť. Mesto rieši svoje pohľadávky aj cez osobitného príjemcu.  

 

 Pohľadávky voči zamestnancom – PHM a telef. poplatky .....................     1 358,85 EUR 

 

 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce ...............................................     1 995 571,27 EUR 

je vykazované voči školským organizáciám s právnou subjektivitou, ktorých 

zriaďovateľom je mesto. Uvedené pohľadávky sa mesačnými odpismi z majetku 

nadobudnutého finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta 

každoročne znižujú. Podstatnú časť tvorí zúčtovanie transferov voči ZŠ J. M. Petzvala 

a voči MŠ Mierová.  

 

 Iné pohľadávky......................................................................................        1 878,29 EUR 

 

 Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS .......................................        3 000,00 EUR 

 

 Návratné finančné výpomoci – RTIC – finančná výpomoc poskytnutá pri jeho založení 

vo výške ...............................................................................................        3 319,39 EUR  

 

Záväzky: 

 

 

Druh záväzkov 

EUR 

Účet 321 – Dodávatelia 37 480,36 

Účet 325 – Ostatné záväzky 285,40 

Účet 326 – Nevyfakturované dodávky 6 607,01 

Účet 331 – Zamestnanci  61 239,41 

Účet 336 – Zúčtovanie so soc. a zdravotnou poisťovňou 40 448,70 

Účet 342 – Ostatné priame dane – daň zo mzdy  9 169,86 

Účet 379 – Iné záväzky  13  976,57 

Spolu krátkodobé záväzky 169 207,31 

Účet 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu mesta  374 333,19 

Účet 323 – Krátkodobé rezervy 1 900,00 

Spolu krátkodobé záväzky 376 233,19  

Účet 461 – Bankové úvery 2 585 674,67 

Účet 472 – Sociálny fond  7 228,82 

Účet 479 – Dlhodobý záväzok ŠFRB, z toho: 3 719 687,33 

                  Depozit – 5 mesačná zábezpeka na nájomné  95 705,53 

                  Fond prevádzky, údržby a opráv 188 563,35 

Spolu dlhodobé záväzky 6 312 590,82 

Záväzky spolu k 31.12.2019 6 858 031,32 

Záväzky spolu k 31.12.2018 6 229 136,28 
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Záväzky vzrástli o 628 895,04 EUR, a to hlavne z dôvodu pravidelného splácania bankových 

úverov a dlhodobých záväzkov voči ŠFRB. 

 

 Dodávatelia: 

neinvestičné faktúry za dodávky tovaru, prác a služieb sa zaplatili začiatkom r. 2019.  

 Ostatné záväzky: 

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

 Nevyfakturované dodávky: 

RTIC– účet regionálneho turistického informačného centra (predaj – komis) 

 Záväzky voči zamestnancom, vrátane odvodov za mesiac december 2019 - zrealizované 

v januári 2020 vo výplatnom termíne .  

 Iné záväzky : 

zrážky z miezd, finančná výpomoc RTIC v Spišskej Belej   

 Ostatné zúčtovanie rozpočtu mesta – zostatky nevyčerpaných dotácií (na školstvo, 

dopravné, stravovanie žiakov, projekty škôl, podpora opatrovateľskej služby, podkrovie 

FC a hokejovo-hokejbalová hala). 

 Krátkodobé rezervy – na audit mesta. 

 Nesplatené úvery – jednotlivé úvery sa splácajú v zmysle úverových zmlúv, rozpis 

prijatých úverov je pri prehľade o stave a vývoji dlhu. 

 

6. Hospodárenie so mzdovými prostriedkami 
  

Mesto Spišská Belá k 31.12.2019 evidovalo 80 zamestnancov  

 

Pracovisko Počet zamestnancov 

CHD 1 – Mestská polícia  3 

CHD 2 – Mestská knižnica 1 

CHD 3 – Mestský úrad – podateľňa  1 

CHD 4 – Dom smútku 1 

CHD 5 – Správa IT 1 

Mestský úrad 28 

Mestská knižnica  2 

Mestská polícia  6 

Matrika  2 

Školský úrad  2 

Menšia obecná služba  3 

Verejné toalety  1 

Zariadenie opatrovateľskej služby  8 

Opatrovateľská služba 7 

CVČ 1 

Uchádzači o zamestnanie – projekty ÚPSVaR  13 

 

Prehľad čerpania miezd v roku 2019 

 

 Rozpočet Čerpanie Rozdiel 

Mzdy 967 969 940 153,76 27 814,24 
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Niektoré práce, ktoré sa nemohli zabezpečiť vlastnými zamestnancami vykonávali sa uzavretím 

dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti: 

- 60 dohôd o vykonaní práce  

- 27 dohôd o brigádnickej práce študentov 

- 71 dohôd o pracovnej činnosti.  

Prevažne išlo o krúžkovú činnosť v CVČ, zabezpečenie kultúrnych akcií, členovia pomocnej 

hliadky pri MsP, roznášanie pošty, údržba bytov, údržba zelene, sklad CO, činnosti spojené s 

voľbami, so správou ihrísk, preventívne protipožiarne prehliadky, účinkovanie pri sobášoch, 

zamykanie cintorína a pod. 

 

Na zamestnancov v chránených dielňach sme si uplatnili náklady, t. j. mzdy a odvody, ktoré boli 

refundované štvrťročne. Výška refundácie sa odvíja od percenta postihnutia zamestnanca 

chráneného pracoviska a od minimálnej mzdy. Na zamestnancov MOS sme si uplatnili časť 

nákladov na mzdy, výška sa odvíja od počtu uchádzačov o zamestnanie pracujúcich na MOS cez 

§ 52. 

 

Počas roka boli cez projekty ÚPSVaR zamestnaní znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, 

prevažne na zabezpečenie údržby a čistoty verejných priestranstiev. Mzdy a odvody boli 

refundované v zmysle uzavretých dohôd s ÚPSVaR. 

 

7. Použitie poskytnutých dotácií v roku 2019 
 

MŠK SLAVOJ – (futbal, hokejbal, stolný tenis, bedminton) – dotáciu použili na rozhodcov,  

náklady na dopravu, poplatky zväzom, prestupy, nájomné za telocvičňu, výstroj - 35 500 eur. 

Mimoriadnu dotáciu použili na náklady na rozhodcov a štartovné – 1700 eur. 

 

Automotoklub Spišská Belá – dotáciu použili na športovú činnosť a ceny pre víťazov – 800 eur. 

Mimoriadne dotácie použili na ceny pre víťazov a prípravu trate (súťaž „O putovný pohár s. 

Rusiňáka“, Belianske bezpečné jazdy) – 500 eur. 

 

Racing klub Spišská Belá – dotáciu použil na štartovné Rally Hustopeče – 200 eur. 

 

Občianske združenie CEDIMA – dotáciu použili na podporu práce s deťmi a mládežou, školné 

za deti zo ZÚ – 9 592 eur. 

 

Strelecký klub Strážky – dotáciu použili na registráciu webovej stánky a poplatky na strelnici – 

200 eur. 

 

Pretekarys – bežnú a mimoriadne dotácie použili na štartovné a registráciu na súťažiach 

(Majstrovstvá sveta v trifekta spartan race, preteky Spartan race Dolomity – Taliansko) – 800 

eur. 

 

Expression, o. z. – mimoriadnu dotáciu použilo na cestovné náklady spojené s dopravou na festival 

dobrovoľníkov Youth Rope – 370 eur. 

 

Katolícka jednota Slovenska – dotáciu použili na návštevu chorých a nevládnych v meste ako aj 

v ZOS Strážky, aktivity pre miništrantov, Dobrá novina, letný tábor „Deti Márie“, formačno-

metodický seminár Vyšné Ružbachy, konferencia Mladí mladým, návšteva divadla, seminár pre 
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asistentov - 2 100 eur. 

 

Združenie SEGMENT 2006 (dychová hudba) - dotáciu použilo na nákup pochodového bubna, 

notový a hudobný materiál, kancelárske potreby – 200 eur. 

 

Spišská katolícka charita ADS Kežmarok – mimoriadnu dotáciu použili na prevádzkové náklady 

a správnu réžiu denného stacionára v Spišskej Belej (nájom nebytových priestorov) – 2 000 eur. 

 

Jaskyniarska skupina Spišská Belá – dotáciu použili na cestové a materiálno-technické 

vybavenie – 500 eur. 

 

Slovenský rybársky zväz Spišská Belá – dotáciu použili na ceny na rybárske preteky, muškárske 

družstvo a Dni mesta – 500 eur. Mimoriadne dotácie použili na štartovné, nákup krmiva, nákup 

plakiet, ceny na súťaže, občerstvenie, usporiadanie majstrovstiev Slovenska „Mucha“ – 1 050 

eur. 

 

Slovenský zväz chovateľov – Základná organizácia Spišská Belá – dotáciu použili na nákup 

krmiva, poplatky posudzovateľom a materiálno-technické vybavenie – 300 eur. Mimoriadnu 

dotáciu použili na poplatky posudzovateľov, materiálno-technické vybavenie 3. obvodovej 

výstavy zvierat – 400 eur. 

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých - ZO Spišská Belá – dotáciu použili na športové aktivity, 

rehabilitačné pomôcky a aktivity, rekondičné pobyty, jubileá, návštevu galérie, účasť na 

poslednej rozlúčke, Dni mesta – 800 eur. 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá – dotáciu použili na štartovné, materiálno-technické 

zabezpečenie, organizácia RHLS, občerstvenie na súťažiach - 3 000 eur. Mimoriadnu dotáciu 

použili na organizáciu Regionálnej hasičskej ligy Spiš – 2 200 eur. 

 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Spišská Belá – dotáciu použili na poštovné, 

náklady na noviny Bojovník, ročenky, životné jubileá a úmrtia, schôdzová činnosť, starostlivosť 

o hroby, fotodokumentácia - 260 eur.  

 

“Moje mesto Spišská Belá“ – dotáciu použilo na pomoc klientom v ZOS, starým, chorým, 

osamelým, deťom a rodinám (príspevky pre občanov v núdzi a zdravotne postihnutých občanov, 

pre rodinu s deťmi, pre deti z detského domova, vianočné akcie, bankové poplatky) – 2 000 eur.  

Mimoriadnu dotáciu použilo na príspevok pre deti v rámci projektu Domček vianočných želaní – 

363,31 eur. 

 

Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky – dotáciu použili na prevádzkové náklady a bankové 

poplatky, Dni mesta – 200 eur. 

 

OZ „Trochu inak“ – dotáciu použili na materiálno-technické vybavenie, kancelárske služby 

a potreby, propagačné predmety – 200 eur. 

 

Slovenský červený kríž, územný spolok Poprad – mimoriadnu dotáciu použili na nákup cien – 

kníh pre ocenených darcov krvi – 200 eur. 
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Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá – mimoriadnu dotáciu použili na náklady na 

vydanie publikácie o živote a diele Vidora Juráňa – 400 eur. 

 

KOBALT – kultúrna oblasť alternatívy – mimoriadnu dotáciu použili na ozvučenie festivalu Fest 

Fajný Fest – 350 eur. 

 

8. Podnikateľská činnosť 
 

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 predajnú činnosť, výdaj rybárskych lístkov, poskytovanie služieb ako 

kopírovanie, hlásenie relácií v mestskom rozhlase a platená reklama v mestských novinách. 

Výnosy a náklady z tejto činnosti sa sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť sú 

kryté dosiahnutými výnosmi. 

 

9. Majetok mesta 
 

Dlhodobý nehmotný majetok,  dlhodobý hmotný majetok a  nakupované zásoby 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 a zásob. 

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 

užívania. 

Stav majetku, ktorý sa k 31.10.2019 zisťoval fyzickou inventúrou a k 31.12.2019 dokladovou 

inventúrou, vrátane majetku, ktorý spravujú školské organizácie s právnou subjektivitou 

a obchodné spoločnosti mesta, je 57 804 154,23 EUR. V porovnaní s rokom 2018 nastal nárast 

majetku o 2 448 929 EUR hlavne z dôvodu zaradenia majetku do užívania – úprava podkrovia, 

zmena vykurovania a zateplenie objektov v ZŠ M. R. Štefánika, nadobudnutie majetku na ul. 

Okružnej – verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia a miestne komunikácie. Vybudované bolo 

nové detské ihrisko pri elokovanom pracovisku MŠ na ul. Letnej, mesto zakúpilo na údržbu 

potrebné stroje a zariadenia, rozšírený bol kamerový systém a na ul. Zimnej bol osvetlený 

priechod pre chodcov. Nárast finančného majetku je aj z dôvodu prijatia splátkového úveru.  

K vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Spišská Belá 

a organizácií riadených mestom bol vydaný príkazný list primátora mesta. V zmysle zákona 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 31.10.2019 s dodatkami k 31.12.2019 a vykonanie dokladovej inventarizácie 

a inventarizácie finančného majetku k 31.12.2019. Bola ustanovená Ústredná inventarizačná 

komisia, ktorá zabezpečovala riadny priebeh inventarizácie v zmysle harmonogramu 

inventarizačných prác. Vyradenie majetku a protokoly o jeho vyradení prerokovala ústredná 

inventarizačná komisia. Vykonanie dokladovej inventúry a porovnanie s účtovným stavom 

k 31.12.2019 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. 
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Majetok mesta k 31.12.2019 MsÚ + RO + MPSB + Lesy Mesta 

 

MAJETOK MsÚ ZŠ J.M.P 
ZŠ, ŠJ MŠ 

ZUŠ 
Mestský Lesy 

SPOLU 
M.R.Š. Mierová podnik Mesta 

DHM 45 995 022,23    1 535 709,28 985 664,86    917 655,67 102 200,20    2 154 150,92 46 667,16 51 737 070,32 

z toho pozemky 
       

8 395 090,18        9 201,36       8 404 291,54 

DNM 
          

106 263,47                106 263,47 

DFM 897 048,43             897 048,43 

Zásoby 
            

17 910,95      874,72 1 494,98      8 496,87    234,00 29 011,52 

z toho potraviny 
 488,20   874,72 

          

1 494,98          2 857,90 

Finančný 

majetok 1 826 174,87 76 772,40 81 141,58 55 382,31 33 055,01 38 760,28 247 350,42 2 358 636,87 

Zúčt. v rámci 

verejnej správy 1 998 571,27             1 998 571,27 

Návratné fin. 

výpomoci 3 319,39             3 319,39 

Pohľadávky 145 782,63         369 530,70 43 280,47 558 593,80 

Časové 

rozlíšenie    83 048,05   5 988,18 17 312,81 501,96 8 788,16   115 639,16 

MAJETOK 51 073 141,29 1 612 481,68 1 073 669,34 991 845,77 135 757,17 2 579 726,93 337 532,05 57 804 154,23 

 

         
Dlhodobý finančný majetok 

 

Názov spoločnosti EUR 

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a Lesy Mesta Spišská 

Belá s.r.o. – základné imanie 

 

11 638,78 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. – akcie 885 210,49 

Podtatranské noviny – akcie  199,16 

SPOLU 897 048,43 

 

Nedokončené investície 

 

Názov rozostavanej investičnej akcie EUR 

Modernizácia parku na ul. Štefánikovej  141 435,06 

Chodník AT Tatry 4 214,80 

Denné centrum Strážky  341 029,08 

PD - Centrum sociálnych služieb Strážky 4 920,00 

PD hokejbalovej haly 11 760,00 

Komunitné centrum Spišská Belá 15 700,00 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 48 840,00 

Rekonštrukcia chodníka ul. Krátka 60 991,70 

Výstavba miestnej komunikácie ul. Mierová 113 362,57 

Rekonštrukcia MK Mierová 2 000,00 
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Prístavba telocvične ZŠ M. R. Štefánika 223 281,51 

Podkrovie – Face club 61 934,29 

Parkovisko pri Belanskom rybníku 39 511,56 

Rozšírenie kapacity MŠ Mierová 24 820,00 

Modernizácia atletickej dráhy pri ZŠ J. M. Petzvala 10 505,01 

Futbalový štadión – PD oplotenie 400,00 

Cyklotrasa – Cesta okolo Tatier 3. etapa 6 600,00 

Podpora rozvoja cykloturistiky – Bike park 2.etapa 5 404,46 

Hokejovo-hokejbalová hala 317 679,22 

Rozšírenie verejného osvetlenia 14 209,46 

IBV Nad kaštieľom Strážky 18 704,26 

Chodník cintorín 5 999,94 

Bytová výstavba Belianske kúpele 25 150,00 

Nadstavba Hviezdoslavova 1 5 180,00 

Vodozádržné opatrenia 6 000,00 

Územný plán zmeny a doplnky č. 3 5 200,00 

SPOLU celkom 1 514 832,92 

 

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 2019 sa stav rozostavanosti zvýšil, v r. 2018 bol v hodnote 1 360 696,16 

EUR a k 31.12.2019 v hodnote 1 514 832,92 EUR. Zvýšenie nedokončených investícií 

predstavuje rozostavanosť investičných akcií: 

 cyklotrasa – Cesta okolo Tatier 3. etapa, 

 rekonštrukcia podkrovia Petzvalova 16 – Face club,  

 denné centrum Strážky, 

 modernizácia parku ul. Štefánikova, 

 hokejovo-hokejbalová hala, 

 prístavba telocvične ZŠ M. R. Štefánika, 

 rekonštrukcia ulice Krátka,  

 výstavba MK na ul. Mierovej okolo vzniknutej polyfunkcii, 

 rozšírenie verejného osvetlenia, 

 modernizácia atletickej dráhy pri ZŠ J. M. Petzvala, 

 centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. 

 

10. 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, a to 

rozpočtové školské organizácie, obchodná spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 

a obchodná spoločnosť Lesy Mesta 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 zostavuje konsolidovanú závierku a zároveň je zaradené 

do konsolidovaného celku verejnej správy. Predmetom konsolidácie boli: 

 pohľadávky a záväzky voči účtovných jednotkám patriacim do súhrnného celku,  

 náklady a výdavky voči účtovným jednotkám patriacim do súhrnného celku, 

 prijaté bežné a kapitálové transfery zo ŠR. 

Úplnosť rozpočtového procesu sa zabezpečila monitorovaním výdavkov v monitorovacej správe 

k 30.06.2019. Súčasťou programového rozpočtovania je aj hodnotenie výdavkov, na aký účel boli 

finančné prostriedky použité, v hodnotiacej správe k 31.12.2019. 

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 

predložená audítorovi na vykonanie auditu. 

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. Mestu Spišská 

Belá nevznikla za rok 2019 daňová povinnosť. 

Návrh záverečného účtu mesta Spišská Belá za rok 2019 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 prerokovanie 

záverečného účtu Mesta Spišská Belá za rok 2019.  

 

 

Spišská Belá 22. 4. 2020 

 


