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1 Úvodné slovo primátora mesta
Vážení spoluobčania,
na začiatku roka je dobrým zvykom zhodnotiť uplynulý rok a zároveň sa pozrieť do budúcnosti,
do nadchádzajúceho roka.
Pozrime sa, čo sa nám v roku 2020, napriek mimoriadnym udalostiam súvisiacich s pandémiou
COVID-19, podarilo zrealizovať.
BOJ S PANDÉMIOU
bol náročnou, každodennou úlohou počas roka 2020. Nová situácia priniesla nové výzvy a úlohy,
ktoré náhle stáli pred nami. Prioritou sa stala ochrana občanov mesta pred šíriacou sa pandémiou.
Mnohé snahy a úsilia boli zamerané v prvých chvíľach na šitie ochranných rúšok, ich distribúciu
všetkým občanom nášho mesta, zabezpečovanie dezinfekčných prostriedkov, zabezpečovanie
testovania v našom meste. Menila sa organizácia práce, vytvorila sa možnosť práce z domu,
sledovali sa pribúdajúce zmeny zákonných predpisov, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva
SR. Zrazu sme spoznávali to, o čom sme predtým nemali ani potuchy. Zatvorili sa školy, školské
zariadenia, obchody, prevádzky, nekonali sa žiadne kultúrne a športové podujatia. Mesto zmĺklo.
Obmedzil sa voľný pohyb. Pre mnohých sa však otvoril svet prírody v najbližšom okolí.
Mestské zastupiteľstvá sa konali za prísnych epidemiologických opatrení.
Otvoril sa virtuálny svet pre sledovanie udalostí z rôznych miest, školenia sa začali organizovať
online, vyučovací proces sa náhle zmenil na dištančný.
V súvislosti s pandémiou mesto, tak ako všetky ostatné mestá, zaznamenalo výpadok príjmov z
podielových daní. Tento výpadok sa snažil štát eliminovať návratkou finančnou výpomocou
INVESTIČNÉ AKTIVITY
Rozsiahlou rekonštrukciou prešla miestna komunikácia na ul. L. Novomeského a na ul. Zimnej.
Vybudovala sa nová komunikácia pri polyfunkcii na ulici Mierovej.
Ukončila sa výstavba Historicko-prírodno-kultúrnej cesty okolo Tatier 3. etapa, ktorá prepája
cyklochodník medzi Strážkami a Spišskou Belou a vybudoval sa cyklochodník okolo vodojemu
smerom na Slovenskú Ves. Dobudovala sa cyklistická infraštruktúra v meste – prístupový
cyklochodník na ul. Zimnej od Srdiečka po existujúcu cyklotrasu. Finančné prostriedky sme
získali z Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR Interreg V-A. Z vlastných finančných
prostriedkov sa zrealizovala výstavba novej časti cyklochodníka v Strážkach od kaštieľa k Mubei.
Z Úradu vlády SR nám bol poskytnutý regionálny príspevok na prestrešenie hokejovohokejbalovej haly na ul. Tatranskej. Regionálny príspevok nám bol poskytnutý aj na obnovu
a dobudovanie turistických informačných panelov v meste Spišská Belá.
Pokračovalo sa v prístavbe a výstavbe materskej školy, na ktoré sme získali finančné prostriedky
z Európskeho fondu cez Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a z prijatého úveru.
Ukončila sa prístavba telocvične pri ZŠ M. R. Štefánika. Začalo sa s modernizáciou športového
areálu pri základnej škole J. M. Petzvala s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja.
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Prešovský samosprávny kraj nám poskytol dotáciu na obstaranie veľkokapacitného stanu pre
potreby mesta Spišská Belá.
Nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra SR nám bol poskytnutý na výstavbu nového
Komunitného centra v Spišskej Belej, ktorý sme spolufinancovali z úverových prostriedkov.
Schodisková plošina na zdravotnom stredisku by mala uľahčiť imobilným občanom prístup na
lekárske vyšetrenie. Financovaná bola z vlastných prostriedkov mesta.
Mesto počas roka realizovalo aj ďalšie projekty a to:
Ukončilo sa vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská
Belá.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR nám poskytla dotáciu na zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia DHZ, na opravu hasičskej techniky a na osobné ochranné pracovné prostriedky pre
členov DHZ.
Z ostatných dotácií ešte spomeniem dotáciu na nákup kníh do mestskej knižnice, dotáciu od COOP
Jednota Do formy na čerstvom vzduchu – na výstavbu opičej dráhy pri ZŠ J. M. Petzvala, dotáciu
od nadácie ČSOB Pozor! Výtlk na ceste – na opravu miestnej komunikácie na ul. Družstevnej,
dotáciu od Nadácie SPP Ochrana klientov ZOS pred nakazením vírusom COVID-19 – na nákup
vitamínov. Štátna ochrana prírody SR poskytla mestu dotáciu na zhotovenie náučno informačných
tabúľ pri bývalom kameňolome a pri jaskyni Hučivá diera.
Zapojili sme sa do projektu ÚPSVaR „Pracuj, zmeň svoj život“ pre zabezpečenie prác v sociálnej
oblasti a pri údržbe mesta.
V zmysle uzatvorených zmlúv sa mesto spolupodieľalo na financovaní týchto aktivít.
ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2021?
Obnoviť stretávanie sa s občanmi mesta zvlášť z príležitosti ich životných jubileí a narodenia
dieťaťa. Budeme hľadať spôsob a možnosti ako im zablahoželať a odovzdať finančný darček aj
tým, ktorí mali svoje jubileum v roku 2020.
Plánujeme ukončiť prístavbu a prestavbu materskej školy na ulici Mierovej. Rozšírením kapacity
existujúceho priestoru, zabezpečíme aj povinné predprimárne vzdelávanie deti nad päť rokov.
Po kolaudácii Komunitného centra chceme rozšíriť svoje služby v sociálnej oblasti pre zanedbané
komunity v meste. V okolí chceme vytvoriť komunitnú záhradu so zázemím aj vďaka úspešnosti
v projekte SpoluBližšie. V sociálnej oblasti máme zámer rozšíriť služby Zariadenia
opatrovateľskej služby, ktoré v súčasnosti môže prijať 10 klientov. Priestory nízkoprahového
centra Face club, by sa mali stať priestormi, v ktorých sa budú realizovať aktivity projektu
SpoluBližšie zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Finančné prostriedky mesto získa
z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu.
Zvyšovaniu odborného vzdelávania na základných školách by malo prispieť zriadenie
a modernizácia odborných učební v základných školách, ktoré by sa malo úspešne zrealizovať
v tomto roku.
Budeme pokračovať v modernizácii atletickej dráhy pri ZŠ J. M Petzvala, na ktoré sme získali
finančné prostriedky z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a z
Prešovského samosprávneho kraja.
Čaká nás dokončenie novej hokejovo-hokejbalovej haly na ul. Tatranskej. O finančné prostriedky
sme požiadali Fond na podporu športu a tiež Prešovský samosprávny kraj.
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Koncom roka sme pripravili výstavbou dažďovej kanalizácie na ul. Mierovej lokalitu na
rekonštrukciu miestnej komunikácie s vytvorením parkovacích miest pre obyvateľov
v panelových domoch. Túto aktivitu budeme financovať z návratných finančných zdrojov.
Pripravujú sa územia pre nové individuálne bytové výstavby a to v Spišskej Belej v lokalite Weber
II. a v mestskej časti Strážky v lokalite Nad kaštieľom.
V rámci revitalizácie sídliska na ul. Družstevnej, medzi bytovkami, plánujeme podaním projektu
vybudovať nové detské ihrisko.
Veľkou problematikou na Slovenku, a tiež v našom meste, sú odpady. Ich zlé separovanie, alebo
ignorácia tejto povinnosti zo strany občanov a podnikateľov, spôsobujú neustály rast poplatkov za
ich zber, odvoz a uloženie na skládke. V tejto oblasti sa mení legislatíva a mestu vznikajú nové
povinnosti, napr. zabezpečiť zber a odvoz kuchynského odpadu a tým aj nové výdavky. Týmto
chcem apelovať na obyvateľov a podnikateľov v meste, aby správnou separáciou odpadu pomohli
mestu zastaviť zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad a zvlášť podnikatelia využili možnosť
odvozu vyseparovaných komodít zo svojho podnikania priamo na zberný dvor, aby tak komunálny
odpad bol komunálnym odpadom a nie zmesou nevyseparovaných komodít. Nárastom
komunálneho odpadu na skládke sa napĺňa druhá kazeta, a tak mesto musí začať s výstavbou tretej
kazety.
V tomto roku opäť odpovedáme na nové výzvy získania finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu, aby sme získali dotačné prostriedky na akvizíciu mestskej knižnice, pre dobrovoľný
hasičský zbor. Čakáme na vyhodnotenie podaných projektov Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou:
- na rekonštrukcia mosta na cyklistickom chodníku Spišská Belá;
- na dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej – Strážky, parkovisko
pri dennom centre;
- na drevené prístrešky na cyklotrase s príslušenstvom.
Ďalej boli podané projekty:
- na zvýšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Belá nákupom komunálneho vozidla na
umývanie miestnych komunikácií;
- na modernizáciu plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu Spišská Belá;
- na vybudovanie odstavných zariadení pre bicykle v Spišskej Belej;
- na Belianske lúky, na obnovu náučného chodníka;
- na obstaranie vybaveného obytného kontajnera so sociálnym zázemím pre 2-3 osoby pre
Zariadenie opatrovateľskej služby na účely preventívneho oddelenia prijímateľov.

2. Identifikačné údaje Mesta Spišská Belá
Názov: Mesto Spišská Belá
Sídlo: Petzvalova 272/18, 059 01 Spišská Belá
IČO: 00326518
Štatutárny orgán obce: Jozef Kuna, primátor mesta
Telefón: 052 4680500
E-mail: primator@spisskabela.sk
Webová stránka: www.spisskabela.sk
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3. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Primátor mesta: Jozef Kuna
Zástupca primátora mesta: Mgr. Marta Britaňáková
Hlavný kontrolór mesta: Ing. Slávka Tomalová
Mestské zastupiteľstvo: 11 poslancov
Jaroslav Bachleda, JUDr. Štefan Bieľak, Mgr. Marta Britaňáková, Daniela Deptová, Gabriel
Gemza, MUDr. Andrej Novák, Ing. Sylvia Slavkovská, Ing. Ján Svocák, Peter Tetemonte, Maroš
Vaverčák, Mgr. Branislav Zibura.
Komisie:
Komisia bytová, sociálnych vecí a verejného poriadku
Komisia financií a správy majetku
Komisiu na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu mesta
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy, životného prostredia
a regionálnej politiky
Mestský úrad:


Prednosta úradu: Mgr. Iveta Bachledová



Vedúci odborov MsÚ: Odbor ekonomický
Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho 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
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4. Organizácie konsolidovaného celku
Mesto je materskou účtovnou jednotkou konsolidovaného celku. Súčasťou konsolidovaného celku
sú rozpočtové organizácie zriadené mestom Spišská Belá. Ďalej do konsolidovaného celku sú
zaradené obchodné spoločnosti, ktoré boli založené mestom Spišská Belá.
 Základná škola J. M. Petzvala Moskovská 20, Spišská Belá, IČO 37792041, riaditeľka
školy Mgr. Anna Rothová, telefón 052 4581752, e-mail: skola@zsmosbela.edu.sk, www:
zsmosbela.edu.sk
 Základná škola M. R. Štefánika Štefánikova 19, Spišská Belá, IČO 37874233, riaditeľ
školy Paedr. Ľudovít Gumulák, telefón 052 4591385, e-mail:
riaditelzsstefsbela@gmail.com, www: zsstefsbela.edupage.org
 Materská škola Mierová 1, Spišská Belá, IČO 037874292, riaditeľka školy Mgr. Pavla
Malinová, telefón 052 4591142, e-mail: ms.spisskabela@gmail.com, www:
msmierova.edupage.org
 Základná umelecká škola L. Mednyánszkeho Zimná 12 Spišská Belá, IČO 37936867,
riaditeľka Mgr. Janette Kubalová, telefón 052 4591283, e-mail:
zusspisskabela@gmail.com, www: zusspisskabela.edupage.org
Mesto je zriaďovateľom dvoch obchodných spoločnosti so 100 % účasťou mesta
 Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Továrenská 30, Spišská Belá, IČO 36489042, konateľ
Ing. Jozef Krok, mobil 0905825435, e-mail: krok@spisskabela.sk, www:
msp.spisskabela.sk
Zakladateľom je Mesto Spišská Belá, uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej
Belej č. 164/2003 zo dňa 18. 9. 2003.
Predmetom činnosti je predovšetkým:

nakladanie s odpadmi,

uskutočňovanie jednoduchých stavieb,

správa a údržba mestských komunikácii, verejných priestranstiev a verejnej zelene,

správa a údržba verejného osvetlenia.


Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. Továrenská 30, Spišská Belá, IČO 48290351, konateľ Ing.
František Pisarčík, mobil 0940426943, e-mail: pisarcik@spisskabela.sk, www:
lesy.spisskabela.sk
Zakladateľom je Mesto Spišská Belá, uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej
Belej č. 156/2015 zo dňa 13. 8. 2015.
Predmetom činnosti je predovšetkým:

opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,

poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,

poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.
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5. Poslanie, vízie, ciele
Poslaním mesta Spišská Belá je byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom svojich
obyvateľov a klientov pri zlepšovaní kvality ich života. Mesto Spišská Belá a jeho mestský úrad
vo vzťahu k uvedenému poslaniu si stanovujú tieto strategické zámery:
 Zlepšovať dopravnú situáciu v meste, znižovať spotrebu energií, využívať obnoviteľné
zdroje energie a tým skvalitňovať životné prostredie.
 Venovať zvýšenú pozornosť oprave a výstavbe miestnych komunikácií.
 Trvale zvyšovať spokojnosť obyvateľov mesta Spišská Belá a jeho klientov
skvalitňovaním poskytovaných služieb a zlepšovaním plnenia ich požiadaviek, potrieb
a očakávaní.
 Vytvárať v meste Spišská Belá priaznivé podmienky pre ekonomický rozvoj a pozitívne
podnikateľské prostredie.
 Poskytovať takú ponuku sociálnych služieb, politiky bývania, kultúrnych a spoločenských
aktivít a využitia voľného času, ktoré prispejú k atraktivite mesta Spišská Belá.
 Podporovať rozvoj cestovného ruchu rozširovaním a propagovaním ponuky kultúrnohistorických pamiatok a zaujímavosti mesta Spišská Belá a jeho okolia.
 Podporovať adaptáciu mesta na zmenu klímy, revitalizácia mestskej zelene a riešenie
funkcií existujúcich verejných priestorov. Realizácia vodozadržných opatrení na území
mesta so zámerom zadržiavania zrážkových vôd na zálievku mestskej zelene a vytvárania
zberných jazierok.
 Investovať do infraštruktúry vzdelávania, podpora nadaných a talentovaných ľudí, práca
s deťmi a mládežou v meste. Rozšírenie kapacity materskej školy a modernizácia škôl
v meste.
 Rozvíjať sociálnu ekonomiku a zamestnávanie znevýhodnených skupín obyvateľstva so
zameraním na poskytovanie služieb vo verejnom záujme, riešenie dlhodobej
nezamestnanosti nízko kvalifikovanej pracovnej sily.
 Rozširovať sociálne služby poskytované komunitou a ich integrácia so službami
zdravotnej starostlivosti a novými technológiami.
 Pokračovať vo vytváraní podmienok na aktívne prežívanie voľného času v meste a to
modernizáciou športovísk, vybudovaním nových športovísk a detských ihrísk.
 Šíriť osvetu o nutnosti správneho separovania a nakladanie s odpadmi v meste z pohľadom
na zodpovednosť voči budúcim generáciám, rozšírenie riadenej skládky komunálneho
odpadu.
 Ochraňovať a revitalizovať mestské lesy, chrániť prírodné rezervácie v extraviláne mesta.
 Zabezpečovať financovanie aktivít mesta v rámci nástrojov Kohéznej politiky – Európske
štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, Prešovský samosprávny kraj, nórsky
finančný mechanizmus.
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6. Základná charakteristika konsolidovaného celku
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 jej územia a o potreby jeho obyvateľov.
Vzhľadom na štruktúru konsolidovaných účtovných jednotiek a majetkovú účasť Mesta Spišská
Belá je použitá metóda úplnej konsolidácie.
Počet zamestnancov za celý konsolidovaný celok: 271,33 v tom mesto Spišská Belá 89.
Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje:
1. konsolidovanú súvahu účtovnej jednotky verejnej správy – Mesta Spišská Belá
k 31.12.2020,
2. konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy – Mesta Spišská
Belá k 31.12.2020
3. poznámky konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy.
V aktívach sa zrealizovali konsolidačné úpravy na strane Má dať v celkovej sume -2 333 932,18
EUR a v pasívach na strane Dal boli konsolidačné úpravy v rovnakej výške. V nákladoch boli
konsolidačné úpravy vo výške -1 575 652,95 EUR a vo výnosoch vo výške -1 620 207,95 EUR.
Upravený hospodársky výsledok je vo výške -44 555 EUR.
6.1 Geografické údaje
Štát: Slovensko
Kraj: Prešovský kraj
Okres: Kežmarok
Región: Spiš
Nadmorská výška (stred mesta): 631 metrov n.m.
Mesto Spišská Belá je tvorené z dvoch katastrálnych území:
k.ú. Spišská Belá: celková výmera – 3 035,1344 ha (z toho zastavané územie – 213, 7677 ha)
k.ú. Strážky: celková výmera – 358, 8541 ha (z toho zastavané územie – 19, 8544 ha)
Poloha mesta: mesto Spišská Belá sa nachádza v severnej časti východného Slovenska, pod
Vysokými Tatrami.
Susedné mestá a obce: Kežmarok, Slovenská Ves, Bušovce, Krížová Ves, Vysoké Tatry
6.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov
Rok
Počet obyvateľov
Z toho: muži
ženy

2018
6 496
3 187
3 309

2019
6 610
3 258
3 352

9

2020
6 695
3 310
3 385
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Štruktúra podľa veku
0 – 18 rokov
18 – 60 rokov
nad 60 rokov

2018
1 554
3 979
963

2019
1 496
4 004
1 110

2020
1 512
4 011
1 172

2018
98
70
73

2019
102
56
74

2020
86
70
57

81

75

73

Vývoj počtu obyvateľov
Narodenie
Úmrtie
Prihlásenie k trvalému
pobytu
Odhlásenie z trvalého
pobytu
Hustota: 197,26 obyvateľov/km².
6.3 Ekonomické údaje
Vývoj nezamestnanosti v okrese Kežmarok
Rok
2016
2017
%
20,53
15,44

2018
15,21

2019
14,79

2020
17,93

Vývoj nezamestnanosti v meste Spišská Belá
Rok
% spolu
z toho: % muži
% ženy

2018

2019

2020

7,37
7,97
6,76

6,73
6,58
6,88

8,92
9,01
8,83

6.4 Symboly mesta
Erb mesta Spišská Belá
má túto podobu: na červenom štíte je v strede umiestnený strieborný zvonec sv. Antona
Pustovníka, patróna mesta. Erb mesta sa vyobrazuje farebne, pričom pri tomto zobrazovaní sa
strieborná farba zvonca nahrádza bielou farbou. V prípade potreby možno upustiť od farebného
vyobrazenia erbu.
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Pečať mesta Spišská Belá
je okrúhla s priemerom 35 mm, v kruhovom pečatnom poli uprostred s erbom mesta a dolu sa
začínajúcim odstredivým kruhopisom „MESTO SPIŠSKÁ BELÁ“. Odtlačok pečate mesta sa
používa na origináloch pamätných listín a dôležitých dokumentov mesta a pri udelení verejných
uznaní a iných pôct významným osobnostiam a v ďalších prípadoch, v ktorých je jej použitie
obvyklé.
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Vlajka mesta Spišská Belá
pozostáva z 8 pozdĺžnych pruhov, vo farbách bielej (1/8) a červenej (1/8). Vlajka mesta má pomer
strán 2:3. Štandardná veľkosť vlajky mesta je 120:80 cm a 150:100 cm. Vlajka je spravidla
ukončená troma cípmi a dvoma zástrihmi, takzvaným lastovičím chvostom, siahajúcim do jednej
tretiny dĺžky vlajky.

6.5 História mesta
Prvá zachovaná písomná zmienka o meste pochádza z roku 1263, pričom už v roku 1271 Spišská
Belá patriaca do komunity spišských nemeckých miest získala mestské práva a výsady. Veľký
význam pre rozvoj mesta malo získanie privilégia konať týždňové trhy, postupne sa toto právo
rozšírilo aj o výročné trhy a v roku 1811 Spišská Belá organizovala až 7 jarmokov ročne.
V minulosti známa najmä výrobou svetoznámej spišskej borovičky, neskôr výrobou cigariet a
dnes je Spišská Belá významným centrom zemiakarstva na Slovensku. V historickom centre
mesta, ktoré je mestskou pamiatkovou zónou, sa nachádza mnoho historických objektov a
kultúrnych pamiatok: rímskokatolícky kostol sv. Antona Pustovníka z 13. storočia, evanjelicky
kostol a. v. z 18. storočia, mestská radnica a renesančná zvonica zo 16. storočia, mariánsky stĺp z
roku 1729 či staré nemecké meštianske domy.
Spišská Belá je rodiskom známeho matematika, fyzika a optika Jozefa Maximiliána Petzvala, v
ktorého rodnom dome Slovenské technické múzeum Košice prevádzkuje známe múzeum
fotografie a optiky.
V roku 1972 bola k mestu pričlenená obec Strážky (dnes mestská časť), ktorej dominantou je
renesančný kaštieľ s priľahlým anglickým parkom a gotický kostol sv. Anny so zvonicou.
6.6 Pamiatky




Plastika Panna Mária Assumpta na stĺpe
Pomník padlých
Meštiansky dom a pamätná tabuľa Hviezdoslavova 21
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Meštiansky dom Petzvalova 16
Meštiansky dom Štefánikova 8
Meštiansky dom Štefánikova 9
Zvonica Petzvalova 19

6.7 Významné osobnosti mesta







Jozef Maximilián Petzval, fyzik, matematik, vynálezca, univerzitný profesor
Jozef Vojtas, rímskokatolícky kňaz, spišský historik
Michal Greisiger, lekár, prírodovedec, zoológ, archeológ, paleontológ
Samuel Weber, evanjelický kňaz, historik
Augustín Kalstein, beliansky podnikateľ a štedrý sponzor, ktorý sa významne podieľal na
sprístupňovaní Belianskej jaskyne a výstavbe Tatranskej Kotliny
Ladislav Mednyánszky, maliar

7 Plnenie úloh mesta
7.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:
 Materská škola Mierová 1
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od
1. 4. 2002 Mestom Spišská Belá. Predmetom jej činnosti je zabezpečovať výchovu
a vzdelávanie detí, vytvárať podmienky na hravú oddychovú a záujmovú činnosť detí
v predškolskom veku.
Materskú školu navštevuje 252 detí v dvanástich triedach. Počet predškolákov je 85.
Osem tried je zriadených v hlavnej budove MŠ na ul. Mierovej a po dve triedy na
elokovaných pracoviskách Zimná 47 a Letná 5. Vyučovanie zabezpečuje 28
pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov je 7. Riaditeľkou školy je
Mgr. Pavla Malinová.
Pri MŠ je zriadená školská jedáleň s počtom zamestnancov 7, v ktorej sa stravuje 370
stravníkov.
 Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala na ul. Moskovskej 20
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej
predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 1. 1. 2001 podľa
§ 4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Spišská
Belá.
Základnú školu navštevuje 170 žiakov na 1. stupni a 241 žiakov na 2. stupni. Pri základnej
škole je zriadený Školský klub detí – 3 oddelenie so 72 deťmi. Riaditeľkou školy je Mgr.
Anna Rothová. Škola má 32 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov.


Základná škola Milana Rastislava Štefánika na ul. Štefánikovej 19
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Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej
predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 1. 4. 2002 podľa
§ 4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto
Spišská Belá.
Základná škola poskytuje základné vzdelanie 174 žiakom na 1. stupni a 206 žiakom na 2.
stupni. Riaditeľom školy je PaedDr. Ľudovít Gumulák. Pri základnej škole je zriadený
Školský klub detí – 2 oddelenie so 62 deťmi. Škola má 29 pedagogických zamestnancov
a 12 nepedagogických zamestnancov.
Pri ZŠ je zriadená školská jedáleň, v ktorej sa stravuje 263 stravníkov. Počet stravníkov
odzrkadľuje celoročnú situáciu vzhľadom na šíriacu sa pandémiu a na prijaté opatrenia a
obmedzenia v školskej jedálni.
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho Zimná 12 s dvomi elokovanými
pracoviskami na ul. Petzvalovej v Spišskej Belej a v Slovenskej Vsi. Zriadená ako
samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1. 1. 2004
Mestom Spišská Belá. Predmetom jej činnosti je poskytovať základné odborné umelecké
vzdelanie.
Prípravné štúdium v hudobnom a výtvarnom odbore navštevuje 36 žiakov. Základné
štúdium v hudobnom odbore navštevuje 131 žiakov, v tanečnom odbore 14 žiakov a vo
výtvarnom odbore 218 žiakov. Štúdium pre dospelých navštevuje 10 žiakov. Riaditeľkou
školy je Mgr. Janette Kubalová. Pedagogických zamestnancov je 16 a traja
nepedagogickí zamestnanci.


Centrum voľného času bez právnej subjektivity so záujmovými útvarmi v počte 27,
s počtom prihlásených detí a mládeže 346. Záujmová činnosť bola v marci 2020
prerušená, v školskom roku 2019/2020 sa neobnovila. V školskom roku 2020/2021 bola
činnosť centier voľného času rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu
prerušená. Riaditeľkou centra voľného času je Mgr. Alena Schurdaková. V centre pracuje
na dohodu 21 vedúcich krúžkov.

7.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v meste zabezpečujú:
 v Zdravotnom stredisku dvaja všeobecní lekári, gynekológ, dve detské lekárky a zubná
lekárka. Nachádza sa tu zubná technika a lekáreň,
 v centre mesta zubná lekárka a lekáreň.
7.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby mesto zabezpečuje:
 poskytovaním opatrovateľskej služby v domácom prostredí,
 v Zariadení opatrovateľskej služby v mestskej časti Strážky s nepretržitou prevádzkou,
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v nízkoprahovovom dennom centre Face club,
v Dennom centre pre seniorov,
zriadením prepravnej služby na lekárske vyšetrenie pre imobilných pacientov –
obyvateľov mesta,
práce pre uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR – chránené dielne a projekty Cesta na
trh práce, Pracuj, zmeň svoj život.

7.4 Kultúra a šport
Spoločenský a kultúrny život v meste
 Kultúra
Najvýznamnejšími kultúrnymi podujatiami v meste sú Dni mesta a Spišský zemiakarský
jarmok. Mesto organizuje celú škálu kultúrno-spoločenských a športových podujatí pre
občanov mesta. Aktívne spolupracuje v tejto oblasti s partnerskými mestami.
Na kultúrnych podujatiach svoju činnosť prezentuje ľudová hudba Podtatranec
a belianska dychovka Belančanka. Ochotnícke divadlo THEATROBALANS prináša
svojimi predstaveniami obyvateľom mesta chvíle zábavy a oddychu.
 Šport
Mesto podporuje športovú činnosť detí, mládeže a dospelých. Vybudovalo cyklotrasy,
Prímestskú oddychovú zónu Belanský rybník s workoutovým ihriskom a Bike parkom
s pumptrackovou dráhou.
Športuje sa na futbalovom štadióne, viacúčelovom ihrisku a multifunkčnom ihrisku pri
ZŠ J. M. Petzvala. Na hokejbalovom štadióne sa začalo s výstavbou Hokejovohokejbalovej haly.
V meste sú vybudované verejne dostupné detské ihriská na ul. Mierovej, Družstevnej,
Moskovskej a Zimnej, pri Belanskom rybníku a v mestskej časti Strážky.
Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá zastrešuje oddiely: futbalový,
hokejbalový, stolnotenisový a bedmintonový.
 Pre podporu rozvoja dobrovoľníckeho hasičského zboru v mestskej časti Strážky bol
vybudovaný hasičský štadión pre tréningovú činnosť hasičov a na organizáciu hasičských
súťaži.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14. mája 2020 z dôvodu šíriacej sa pandémie
ochorenia COVID-19 zrušilo „Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta
Spišská Belá pre rok 2020“. Športoviská boli prevažnú časť roka uzatvorené, športová činnosť
bola obmedzená.
7.5 Hospodárstvo
 Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste
- sieť obchodov,
- komerčné banky,
- reštauračné a ubytovacie zariadenia,
- údržba a oprava motorových vozidiel, protektorovanie a oprava pneumatík,
- čerpacia stanica,
15
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stavebné a dopravné služby,
spracovanie dreva,
obrábanie kovov,
záhradnícke služby,
geodetické služby,
elektroinštalačné služby, služby v oblasti výpočtovej techniky
pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
poradenské služby,
pohrebné služby.



Najvýznamnejší priemysel v meste
- C.I.M.A. SLOVAKIA s.r.o.
- VOMZ SLOVAKIA s.r.o. výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a
tabaku
- JAVORINA výrobné družstvo, výroba nábytku



Potravinárska výroba v meste:
- Baliarne obchodu a.s. Poprad
- Cukrárenská výroba



Poľnohospodárska výroba v meste:
- Poľnohospodárske družstvo TATRY
- ÚKSÚP, skúšobná stanica
- AT TATRY spol. s r.o.
- SLOVBYS, s.r.o., spracovanie a konzervovanie zemiakov
- AGRO - KMK Ľubica
- Súkromne hospodáriaci roľníci.

8 Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva
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 na rok 2020 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. Rozpočet mesta bol zostavený ako schodkový a ten bol krytý prebytkom
finančných operácií. Celkový rozpočet mesta bol schválený ako vyrovnaný vo výške 9 655 148
eur. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet mesta bol
schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 230/2019. Počas roka bol
rozpočet upravený 7 rozpočtovými opatreniami a navýšený v príjmovej a výdavkovej časti
o 1 906 669 eur.
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Prehľad o rozpočtových opatreniach
Príjmy v EUR
Rozpočtové opatrenie č. 1
schválené MsZ dňa 20.2.2020
č. uzn. 1/2020
Rozpočtové opatrenie č. 2
schválené MsZ dňa 14.5.2020
č. uzn. 30/2020
Rozpočtové opatrenie č. 3
schválené primátorom mesta
dňa 16.7.2020
Rozpočtové opatrenie č. 4
schválené MsZ dňa 13.8.2020
č.uzn. 74/2020
Rozpočtové opatrenie č. 5
schválené MsZ dňa 22.10.2020
č. uzn. 100/2020
Rozpočtové opatrenie č. 6
schválené MsZ dňa 10.12.2020
č.uzn. 138/2020
Rozpočtové opatrenie č. 7
schválené primárom mesta
dňa 31.12.2020

Výdavky v EUR

661 151

661 151

351 615

351 615

9 538

9 538

420 359

420 359

366 616

366 616

97 390

97 390

0

0

1 906 669

1 906 669

SPOLU

8.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019
BEŽNÝ ROZPOČET
Bežný rozpočet mesta
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

SR rok 2020
6 362 460
3 069 279
3 293 181

UR rok 2020
6 875 074
3 262 415
3 612 659

Plnenie r. 2020
6 597 511,71
2 482 841,26
4 114 670,45

Plnenie r. 2019
6 295 309,31
2 733 270,02
3 562 039,29

Bežný rozpočet RO
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

SR rok 2020
250 746
3 187 308
-2 936 562

UR rok 2020
331 174
3 759 512
-3 428 338

Plnenie r. 2020
333 192,52
3 382 680,80
-3 049 488,28

Plnenie r. 2019
310 040,61
3 188 654,71
-2 878 614,10
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Bežný rozpočet spolu
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

6 613 206
6 256 587
356 619

7 206 248
7 021 927
184 321

6 930 704,23
5 865 522,06
1 065 182,17

6 605 349,92
5 921 924,73
683 425,19

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitál. rozpočet
mesta
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

1 637 846
3 008 554
-1 370 708

2 453 304
3 674 862
-1 221 558

1 384 860,83
2 452 155,16
-1 067 294,33

759 006,58
676 648,78
82 357,80

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
65 423,62
- 65 423,62

Kapitál.rozpočet spolu
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

1 637 846
3 008 554
-1 370 708

2 453 304
3 674 862
-1 221 558

1 384 860,83
2 452 155,16
-1 067 294,33

759 006,58
742 072,40
16 934,18

Spolu BR + KR
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

8 251 052
9 265 141
-1 214 089

9 659 552
10 696 789
-1 137 237

8 315 565,06
8 317 677,22
-2 112,16

7 364 356,50
6 663 997,13
700 359,37

Kapitál. rozpočet RO
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

FINANČNÉ OPERÁCIE
Finančné operácie
Príjmy
Výdavky

1 404 096
390 007

1 902 265
865 028

1 646 226,04
666 410,73

1 307 460,50
582 169,23

Rozdiel

1 014 089

1 037 237

979 815,31

725 291,27

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Súhrnný rozpočet po
zapojení fin. operácií
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

SR rok 2020
9 655 148
9 655 148

UR rok 2020
11 561 817
11 561 817

Plnenie r. 2020
9 961 791,10
8 984 087,95

Plnenie r. 2019
8 671 817,00
7 246 166,36

0

0

977 703,15

1 425 650,64
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Skutočné plnenie príjmov aj výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom je nižšie
o 447 947,49 EUR.
Výška podielových daní bola na úrovní roku 2019. V bežných príjmoch mesto zaznamenalo v roku
2020 nárast, a to v oblasti daňových príjmov a dotácií – na stravovanie, refundáciu výdavkov
spojených s ochorení COVID-19, na poskytnutie dotácií na začiatku realizácie projektov ÚPSVaR
(Pracuj, zmeň svoj život), normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné
školy.
V kapitálových príjmoch bol zaznamenaný nárast z dôvodu príjmu nenávratných finančných
prostriedkov na výstavbu Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier 3. etapa, na výstavbu
hokejovo-hokejbalovej haly, na prístavbu Materskej školy, na výstavbu Komunitného centra
a modernizáciu atletickej dráhy pri základnej škole.
Nárast príjmových finančných operácií bol z dôvodu prijatia preklenovacích úverov na realizáciu
projektov dobudovania cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá a výstavbu Historickokultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier 3. etapa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A. Mestu bola poskytnutá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
V oblasti bežných výdavkov mesto malo nižšie výdavky v podprograme plánovanie a to na
geometrické plány a na projektové dokumentácie, podobne na kultúrne podujatia, ktoré sa nemohli
uskutočniť z dôvodu prijatých protipandemických opatrení, z toho istého dôvodu boli poskytnuté
tretiemu sektoru nižšie dotácie, ÚPSVaR obmedzil projekty pre uchádzačov o zamestnanie.
V kapitálových výdavkoch boli finančné prostriedky vynaložené na výstavbu Komunitného centra
v Spišskej Belej, na zastrešenie hokejovo-hokejbalovej haly a vybudovanie chladiaceho
zariadenia, prístavbu Materskej školy, Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier 3.
etapa, na rekonštrukciu mestských komunikácií na ul. Novomeského, Zimnej a vybudovanie
dažďovej kanalizácie na ul. Mierovej.
Výdavkové finančné operácie v bežnom roku tvorili splátky dlhodobých úverov, ako aj splatenie
časti úveru na Historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier 3. etapa.
Členenie výdavkov podľa programov
Bežné výdavky:
Výdavky členené podľa
P.č.
programov
1
Program 1
Plánovanie, manažment
a kontrola
2
Program 2
Propagácia a marketing
3
Program 3
Interné služby
4
Program 4
Služby občanom

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Plnenie

86 171

80 771

63 721,64

19 500

24 820

12 678,08

50 751

71 909

55 198,06

275 210

395 394

282 117,60
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5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Program 5
Bezpečnosť, právo
a poriadok
Program 6
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
Program 15
Participatívny rozpočet
Spolu výdavky

Kapitálové výdavky:
Výdavky členené podľa
P.č.
programov
1
Program 1
Plánovanie, manažment a
kontrola
2
Program 3
Interné služby
3
Program 4
Služby občanom
4
Program 7
Pozemné komunikácie
5
Program 8
Vzdelávanie
6
Program 9
Šport

185 477

170 885

155 969,08

226 346

253 870

230 746,67

66 686

91 307

85 301,06

3 650 937

4 222 403

3 489 156,14

91 019

90 070

73 210,11

98 109

52 719

40 712,83

130 437

145 014

122 182,61

98 162

139 632

118 180,10

387 996

396 888

329 384,39

816 628

816 987

739 816,30

5 000

0

0,00

6 188 429

6 952 669

5 798 374,67

Rozpočet
schválený
3 850

Rozpočet
upravený
8 950

20 000

10 474

2 473,72

0

2 500

2 499,78

819 163

1 070 157

820 513,58

1 079 407

1 148 357

764 274,67

315 000

552 421

496 587,47
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7
8
9
10
11

Program 10
Kultúra
Program 11
Prostredie pre život
Program 12
Byty a nebytové priestory
Program 13
Sociálne služby
Program 14
Administratíva
Spolu kapitálové výdavky

0

3 700

3 300,00

395 878

410 278

22 675,00

0

15 000

11 500,80

375 256

437 556

303 613,14

0

15 469

16 999,00

3 008 554

3 674 862

2 452 155,16

Rozpočet
schválený
390 007

Rozpočet
upravený
865 028

390 007

865 028

Finančné operácie:
P.č.
1
2

Výdavky členené podľa
programov
Program 14
Administratíva
Spolu finančné operácie

Plnenie
666 410,73
666 410,73

Hospodárenie školských organizácií s právnou subjektivitou
Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky
Poskytnuté finančné prostriedky
od Okresného úradu Prešov, odbor školstva
Normatívne
Nenormatívne:
Bežné výdavky
Dopravné
Asistenti učiteľa
Vzdelávacie poukazy
Sociálne znevýhodnené prostredie
Pre 5-ročné deti materských škôl
Príspevok na učebnice
Príspevok na školu v prírode
Príspevok na lyžiarske kurzy
Mimoriadne výsledky žiakov za rok 2020
Odchodné
21

Rok 2019 v EUR

Rok 2020 v EUR

1 606 538
148 471

1 777 069
124 505

451
23 285
20 345
5 050
12 636
3 359
11 250
11 495
600
0

237
40 233
21 619
5 000
14 099
20 292
8 967
10 868
1 000
1 390
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Kapitálové výdavky
Havarijný stav elektroinštalácie ZŠ M.R.Štefánika

60 000

0

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 2020. 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 výchovnovzdelávací proces a nenormatívne prostriedky účelovo určené na vzdelávacie poukazy, dopravné,
vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, asistenta učiteľa, učebnice,
mimoriadne výsledky žiakov, na predškolákov v MŠ, lyžiarske kurzy a na školu v prírode.
O celoročnom hospodárení mesto vypracovalo súhrnný výkaz a súhrnnú správu za daný rok.
Plnenie príjmov a výdavkov jednotlivých školských organizácií je uvedené v záverečnom účte
mesta, v ročných účtovných a finančných výkazoch a v hodnotiacej správe programového
rozpočtu.
8.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie mesta

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy mesta
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky mesta
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy mesta
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky mesta
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

6 930 704,23
6 597 511,71
333 192,52
5 865 522,06
2 482 841,26
3 382 680,80
1 065 182,17
1 384 860,83
1 384 860,83
0,00
2 452 155,16
2 452 155,16
0,00
-1 067 294,33
-2 112,16
317 381,34
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Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií mesto a RO
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie mesta
Vylúčenie z prebytku z HČ
Upravené hospodárenie mesta

-319 493,50
1 646 226,04
666 410,73
979 815,31
9 961 791,10
8 984 087,95
977 703,15
317 381,34
660 321,81

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na dopravné žiakov,
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
vo výške .................................................................................................
231,80 EUR
b) nevyčerpané normatívne prostriedky pre ZŠ J. M. Petzvala
vo výške ................................................................................................ 22 136,50 EUR
c) nevyčerpané normatívne prostriedky pre ZŠ M. R. Štefánika
vo výške ................................................................................................ 22 945,77 EUR
d) projekt ZŠ M. R. Štefánika „Kráčame po stopách poznania a múdrosti“
vo výške................................................................................................ 16 607,23 EUR
e) projekt ZŠ M. R. Štefánika – Podpora inkluzívneho vzdelávania
– asistent učiteľa
vo výške ..............................................................................................
2 465,25 EUR
f) nevyčerpaná dotácia na rozvojový projekt „Čítame radi“
vo výške ..........................................................................................
800,00 EUR
g) nevyčerpaná dotácia na digitalizáciu
vo výške ............................................................................................
4 000,00 EUR
h) nevyčerpaná dotácia na vzdelávacie poukazy
vo výške ............................................................................................
9 422,23 EUR
i) nevyčerpaná dotácia na stravovacie návyky detí
vo výške .............................................................................................. 45 266,40 EUR
j) nevyčerpaná dotácia na projekt opatrovateľskej služby
vo výške .............................................................................................
28 394,22 EUR
k) nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu atletickej dráhy
vo výške .............................................................................................. 65 000,00 EUR
l) nevyčerpané prostriedky na potraviny v ZOS
vo výške ..............................................................................................
505,62 EUR
m) školné na rok 2021 MŠ Mierová
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vo výške ..............................................................................................
2 284,00 EUR
n) stravné ŠJ MŠ Mierová
vo výške ..............................................................................................
14 508,47 EUR
o) stravné ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika
vo výške .............................................................................................
3 774,97 EUR
p) nevyčerpané prostriedky za výrub stromov
o výške ............................................................................................
480,00 EUR
r) nevyčerpané prostriedky školné CVČ
vo výške ..............................................................................................
181,00 EUR
s) nevyčerpaná dotácia na SOBD 2021
vo výške .............................................................................................
3 661,74 EUR
t) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti RTIC
vo výške ..........................................................................................
695,71 EUR
u) nevyčerpaná dotácia Akvizícia mestskej knižnice
vo výške ............................................................................................
2 192,15 EUR
v) nevyčerpaná dotácia obnova turistických panelov
vo výške .............................................................................................
5 000,00 EUR
x) nevyčerpaná dotácia projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ MOS
vo výške .............................................................................................
6 022,15 EUR
y) nevyčerpaná dotácia projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ ZOS
vo výške .............................................................................................
54 806,13 UR
z) nevyčerpaná dotácia na projekt „Do formy na čerstvom vzduchu“
vo výške .............................................................................................
6 000,00 EUR
SPOLU ......................................................................................................... 317 381,34 EUR
Schodok rozpočtu v sume 2 112,16 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 317 381,34 EUR navrhujeme pokryť prostriedkami
finančných operácií vo výške 319 493,50 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 979 815,31 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
319 493,50 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 660 321,81 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Uznesením mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej č. 31/2021 bolo dňa 22. 4. 2021 schválené
celoročné hospodárenie Mesta Spišská Belá za rok 2020 bez výhrad.
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8.3 Hospodárenie v mestských obchodných spoločnostiach za rok 2020
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Spoločnosť sa v tomto roku zameriavala na zvyšovanie kvality prevedenia prác na stavebnom
stredisku pri realizácii stavebných akcií. Na stredisku služieb sa snažili o zlepšenie nakladania s
odpadom v oblasti separácie, udržania si dôvery zákazníkov s riadnym a včasným plnením
záväzkov plynúcich z uzatvorených obchodných vzťahov.
Prehľad hospodárenia:
- výnosy z hospodárskej činnosti
1 325 397 eur
- náklady z hospodárskej činnosti
1 263 398 eur
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
61 999 eur
- výnosy z finančnej činnosti
0 eur
- náklady z finančnej činnosti
20 334 eur
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
-20 334 eur
- výsledok hospodárenia pred zdanením
41 665 eur
- výsledok hospodárenia po zdanení
39 977 eur
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.
Na mestských lesoch v roku 2020 bola hlavnou úlohou obnova kalamitou zničených lesných
porastov – zalesňovaním, spracovanie vetrovej kalamity a podkôrnikovej kalamity spôsobenej
počasím v letnom období, ktoré je už pravidelne veľmi priaznivé pre podkôrny hmyz v tomto
období. V zmysle platného Programu starostlivosti o les sa vykonávala výchova mladých porastov
a to prebierkami do 50 rokov a prerezávkami.
Výnosy spoločnosti tvorili tržby z predaja dreva a služieb 595 964 eur. Dotácia z úradu práce
(zamestnanie cez projekt) bola vo výške 18 367 eur, dotácia z mesta (majetková ujma) 44 555 eur,
dotácia z PPA 57 731 eur a medzinárodný projekt 61 888 eur.
Najvýznamnejšie náklady boli na ťažbarsku, pestovnú činnosť, zalesňovanie vo výške 469 448
eur. Mzdové náklady a poistné 189 517 eur. Rekonštrukcia lesných ciest 222 041eur – Cezhraničná
spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 ,,Cesty k zdravým lesom:
Odolné, adaptívne, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska“.
Spoločnosť v roku 2020 použila vytvorenú zákonnú rezervu na pestovnú činnosť vo výške
208 000 eur.
Prehľad hospodárenia:
- výnosy z hospodárskej činnosti
787 415 eur
- náklady z hospodárskej činnosti
783 422 eur
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
3 993 eur
- výnosy z finančnej činnosti
20 591 eur
- náklady z finančnej činnosti
22 166 eur
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
-1 575 eur
- výsledok hospodárenia pred zdanením
2 418 eur
- výsledok hospodárenia po zdanení
1 588 eur
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8.4 Rozpočet na roky 2021 – 2023

Príjmy celkom

Skutočnosť
k 31.12.2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

9 961 791,10

8 226 868

6 358 955

6 285 111

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

6 597 506,71
1 384 860,83
1 646 226,04
333 197,52

Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

6 427 374
1 077 636
455 527
266 331

Rozpočet
na rok 2021

6 121 899
5 000
100
231 956

Rozpočet
na rok 2022

6 048 205
5 000
100
231 806

Rozpočet
na rok 2023

8 984 087,95

8 226 868

6 358 955

6 285 111

2 482 841,26
2 452 155,16
666 410,73
3 382 680,80

2 995 790
789 906
1 001 483
3 439 689

2 583 816
15 000
393 406
3 366 733

2 587 056
20 000
395 983
3 282 072

9 Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a za konsolidovaný celok
9.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2019
38 601 424,86

Skutočnosť
k 31.12.2020
40 149 904,59

34 564 808,01

35 996 304,07

9 606,00

15 006,00

33 658 153,58

35 084 249,64

897 048,43

897 048,43

3 953 568,80

4 077 702,59

17 910,95

26 115,51

1 995 571,27

1 918 419,46

0,00

0,00

Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
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Krátkodobé pohľadávky

110 592,32

160 304,80

1 826 174,87

1 832 088,43

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

3 319,39

3 319,39

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

137 455,00

83 048,05

75 897,93

Finančné účty

Časové rozlíšenie

Dlhodobý finančný majetok
Názov spoločnosti

EUR

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. – základné imanie
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. – základné imanie
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. – akcie
Podtatranské noviny – akcie
SPOLU

6 638,78
5 000,00
885 210,49
199,16
897 048,43

b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2019
40 520 439,59

Skutočnosť
k 31.12.2020
42 034 431,50

37 543 572,82

38 862 796,46

9 606,00

15 006,00

36 648 557,17

37 962 380,81

885 409,65

885 409,65

2 881 509,56

3 083 755,10

29 011,52

33 909,13

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

33

490 541,78

670 884,96

2 358 636,87

2 375 641,62

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

3 319,39

3 319,39

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

95 357,21

87 879,94

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

9.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
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Skutočnosť
k 31.12.2019
38 601 424,86

Skutočnosť
k 31.12.2020
40 149 904,59

16 509 946,27

17 291 274,61

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

16 509 946,27

17 291 274,61

6 858 031,32

7 059 636,40

1 900,00

2 520,00

374 333,19

294 951,57

3 550 707,25

3 433 750,98

345 416,21

639 550,82

2 585 674,67

2 688 863,03

15 233 447,27

15 798 993,58

Skutočnosť
k 31.12.2019
40 520 439,59

Skutočnosť
k 31.12.2020
42 034 431,50

16 560 747,80

17 339 563,19

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

16 560 747,80

17 339 563,19

7 978 901,54

8 212 729,51

Rezervy

649 468,07

461 459,29

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

374 333,19

294 951,57

3 557 892,02

3 443 334,61

811 533,59

1 324 121,01

2 585 674,67

2 688 863,03

15 980 790,25

16 482 138,80

Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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9.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku do lehoty splatnosti
Druh pohľadávok

EUR

Účet 314 – Preddavok pokladňa ZOS
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 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS
Účet 372 – Transfery mimo VS
Účet 378 – Iné pohľadávky
Účet 271 – Návratné finančné prostriedky Lesy Mesta
Účet 274 – Finančná výpomoc RTIC
Účet 391 – Opravné položky k pohľadávkam
Pohľadávky spolu k 31.12.2020

432,79
138 712,27
4 915,97
659,09
1 918 419,46

Pohľadávky spolu k 31.12.2019

2 147 673,29

44 555,00
380,04
137 455,00
3 319,39
-29 350,36
2 219 498,65


-

Pohľadávky z nedaňových príjmov:
Nájomné bytové a nebytové priestory..................................................
Nájomné pozemky ..............................................................................
Prevzaté pohľadávky od bývalých TS a Lesov mesta .........................
TKO predpis ........................................................................................
Pohľadávky za predaj pozemkov .........................................................
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ....................................................
Ostatné faktúry .....................................................................................
ZOS ......................................................................................................


-

Pohľadávky z daňových príjmov:
Poplatok z predaja alkoholu ..................................................................
798,96 EUR
Daň z nehnuteľnosti .............................................................................. 3 824,87 EUR
Daň za psov ...........................................................................................
292,14 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 .........................................
659,09 EUR
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce ............................................... 1 918 419,46 EUR
je vykazované voči školským organizáciám s právnou subjektivitou, ktorých
zriaďovateľom je mesto. Uvedené pohľadávky sa mesačnými odpismi z majetku
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67 846,19 EUR
1 556,52 EUR
8 089,27 EUR
36 040,91 EUR
10 103,36 EUR
99,58 EUR
12 238,44 EUR
2 738,00 EUR
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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......................................................................................

380,04 EUR



Zúčtovanie transferov mimo VS ...........................................................

44 555,00 EUR



Návratné finančné výpomoci – RTIC – finančná výpomoc poskytnutá pri jeho založení
vo výške ...............................................................................................
3 319,39 EUR
Návratná finančná výpomoc Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.
vo výške ............................................................................................... 137 455,00 EUR



b) pohľadávky za konsolidovaný celok
Zostatok
k 31.12. 2019

Zostatok
k 31.12. 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

60 113,61

282 700,37

Pohľadávky po lehote splatnosti

23 744,14

54 644,04

Pohľadávky

Lesom Mesta Spišská Belá bola schválená návratná finančná výpomoc od Mesta Spišská Belá
a dotácia za obhospodarovanie lesov.
9.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku do lehoty splatnosti
Druh záväzkov

EUR

Účet 321 – Dodávatelia
Účet 325 – Ostatné záväzky
Účet 326 – Nevyfakturované dodávky
Účet 331 – Zamestnanci
Účet 336 – Zúčtovanie so soc. a zdravotnou poisťovňou
Účet 342 – Ostatné priame dane – daň zo mzdy
Účet 359 – Transfer – grant Nadácie COOP Jednota
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
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322 199,25
285,40
20 870,76
65 658,42
42 020,79
8 558,96
6 000,00
3 748,28
288 951,57
2 520,00
2 521 492,03
7 812,37
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Účet 479 – Dlhodobý záväzok spolu, z toho:
ŠFRB (istina a úroky)
Depozit – 5 mesačná zábezpeka na nájomné
Fond prevádzky, údržby a opráv
273 – Prijatá návratná finančná výpomoc – MF SR
Spolu dlhodobé záväzky

3 301 599,15
96 348,24
204 200,18
167 371,00

Záväzky spolu k 31.12.2020

7 059 636,40

Záväzky spolu k 31.12.2019

6 858 031,32

Záväzky vzrástli o 201 608,08 EUR, ku koncu roka nebola neuhradená investičná faktúra na
výstavbu Komunitného centra a bola prijatá návratná finančná výpomoc Ministerstva financií
Slovenskej republiky, ktorá sa bude splácať v rokoch 2024 - 2027.










Dodávatelia:
neinvestičné faktúry za dodávky tovaru, prác a služieb sa zaplatili začiatkom r. 2020.
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 2020 - zrealizované
v januári 2021 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, na projekty
pre uchádzačov o zamestnanie, na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, na modernizáciu
atletickej dráhy a na obnovu a dobudovanie turistickej informačných panelov a máp
v meste Spišská Belá).
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.

b) záväzky za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12. 2019

Zostatok
k 31.12. 2020

197 575,59
40 090,35

349 156,18
91 551,91

Rozpočtové organizácie neevidujú mimoriadne záväzky a pohľadávky spôsobené pandémiou
COVID-19. Záväzky tvoria mzdy a odvody za mesiac december 2020.
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Lesy Mesta Spišská Belá evidujú záväzok vrátenia finančnej výpomoci, ktorú žiadali z dôvodu
oneskorenia platieb projektu „Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité
a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska“ HUSKROUA.

10 Hospodársky výsledok za rok 2020 – vývoj nákladov a výnosov za
materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

241 556,99

260 330,71

51 – Služby

682 482,20

553 784,40

1 454 804,56

1 428 212,57

4 905,87

3 433,76

51 496,27

30 307,40

1 214 297,18

1 154 445,75

95 740,19

93 601,91

0,00

0,00

1 610 743,37

1 368 154,61

20,50

20,87

82 132,87

78 283,51

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

3 466 310,58

3 487 398,03

526 206,36

525 158,88

28 131,16

26 435,58

1 983,57

1 443,54

89,60

28,20

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
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69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
(+ kladný HV, - záporný HV)

1 365 471,03

1 554 926,20

114 278,04

781 381,96

Hospodársky výsledok v sume 781 381,96 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Náklady v porovnaní s minulým rokom aj v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 boli
nižšie. Nekonali sa mnohé kultúrne a športové aktivity mesta. S tým súvisela úspora výdavkov
na materiál, služby, mzdy. Mesto vydávalo viac finančných prostriedkov na čistiace
a dezinfekčné prostriedky, na šitie ochranných rúšok pre obyvateľov mesta.
Výnosy v porovnaní s minulým rokom aj napriek vyhláseniu mimoriadnej situácii súvisiacej
s pandémiou ochorenia COVID-19 boli vyššie a to v oblasti prijatých transferov.
b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

873 201,88

822 057,25

51 – Služby

1 277 755,89

1 346 233,05

52 – Osobné náklady

4 797 935,82

5 037 227,06

53 – Dane a poplatky

164 680,78

238 416,59

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

236 033,65

108 180,62

1 401 477,55

1 350 354,71

125 507,42

144 128,26

0,00

17 241,25

167 112,91

37 284,70

800,44

2 539,19

1 772 671,23

1 683 456,71

0,00

0,00

801,00

6 794,610

3 462 028,50

3 481 718,03

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
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64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
(+ kladný HV, - záporný HV)

838 782,48

1 122 728,30

28 131,16

26 435,58

2 452,36

22 034,43

89,60

28,20

2 965 754,60

3 539 335,84

26 204,59

778 869,01

Náklady sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne zvýšili. Z dôvodu šíriacej sa pandémie
boli vynaložené vyššie finančné prostriedky na ochranné a dezinfekčné prostriedky, na druhej
strane bolo šetrenie výdavkov z dôvodu prerušenia školského vyučovania na školách a to
v oblasti materiálnych nákladov, tiež mzdových nákladov.
MPSB, s. r. o. prenajal nový kompaktor na skládku TKO, čo zvýšilo náklady približne o 90 tisíc
eur.
Lesy Mesta Spišská Belá, s. r. o. v rámci realizácie projektu HUSKROUA mali výdavky na
rekonštrukciu lesných ciest vo výške 224 376,70 eur. Použitá bola zákonná rezerva na lesnú
pestovnú činnosť vo výške 208 000 eur.
Zvýšené výnosy sa týkajú zúčtovania transferov, ktoré boli mestu poskytnuté v rámci realizácie
projektov Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská
Belá 37 961,24 eur a Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier 3. etapa 276 504,41 eur.
Zaznamenaný bol pokles vlastných príjmov v rozpočtových organizáciách o 81 876,39 eur.

11 Ostatné dôležité informácie
11.1 Prijaté granty a transfery - bežné
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Min.práce,sociál.vecí a rodiny SR
(ďalej „MPSVaR“)
MPSVaR
MPSVaR
MPSVaR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma v EUR

Účel

32 789,87
2 401,45
400,00

COVID-19 dotácia na testovanie
COVID-19 dotácia na nájomné
COVID-19 ZOS vitamíny

44 656,92

Podpora opatrovateľskej služby
v meste Spišská Belá
Dotácia pre opatrovateľky
v domácnosti a v ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby
Požiarna ochrana

9 843,00
55 848,00
3 000,00
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Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny (ďalej „ÚPSVaR“)
ÚPSVaR

111 795,60

Prešovský samosprávny kraj
Environmentálny fond
Okresný úrad Prešov – odbor
školstva

16 543,38
24 319,78
1 827 553,20

Okresný úrad Prešov – odbor
školstva
Okresný úrad Prešov – odbor
školstva
Okresný úrad Prešov – odbor
školstva
Okresný úrad Prešov – odbor
školstva
MPC Bratislava

14 099,00

Dotácia k stravovacím návykom
dieťaťa
Menšia obecná služba
a dobrovoľnícka služba
Uchádzači o zamestnanie, chránené
dielne, §50j
Projekty – Cesta na trh práce,
Pracuj, zmeň svoj život
Prídavky na deti
Mesto ako osobitný príjemca
Akvizícia mestskej knižnice
Civilná obrana
Voľby – do NR SR
SOBD 2021
Vypracovanie regionálnej
nízkouhlíkovej stratégie
Náučno-informačná tabuľa
Obnova a dobudovanie turistických
informačných panelov
Szczawnica a Spišská Belá – včera
a dnes
Podpora rozvoja cykloturistiky
Poplatky za uloženie odpadu
Školstvo – normatívy, SZP,
dopravné, stravovanie, učebné
pomôcky, asistent učiteľa,
odchodné, projekt „Čítame radi“
MŠ – predškoláci

35 222,00

Školský úrad

21 619,00

Vzdelávacie poukazy

48 504,00

Učebnice, lyžiarsky kurz a škola v
prírode
ZŠ Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov
Pozemné komunikácie
Stavebný úrad
Životné prostredie

6 447,40

ÚPSVaR

27 624,05

ÚPSVaR

144 186,65

ÚPSVaR
ÚPSVaR
Fond na podporu umenia
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo životného prostredia
SR
Štátna ochrana prírody SR
Min investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR
Prešovský samosprávny kraj

Min. dopravy a výstavby SR
Min. dopravy a výstavby SR
Okresný úrad Prešov – odbor
starostlivosti o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

3 287,91
3 152,70
3 000,00
399,96
6 207,56
8 096,00
37 961,24
3 000,00
5 000,00
23 567,94

7 420,39
288,58
9 752,13
634,60
16 905,95
2 204,40
88,40
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Nadácia ČSOB

1 000,00

SPOLU

Grant na oprava miestnych
komunikácií

2 558 820,66

Prijaté granty a transfery - kapitálové
Poskytovateľ dotácie

EUR

Nadácia COOP Jednota

6 000,00 Grant „Do formy na čerstvom
vzduchu“
219 149,69 Komunitné centrum
508 558,06 Prístavba a prestavba Materskej
školy
276 902,22 Historicko-prírodno-kultúrna
cesta okolo Tatier 3. etapa
65 000,00 Modernizácia atletickej dráhy

MPSVaR SR
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Min investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR
Min investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR
Prešovský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
SPOLU

160 000,00
38 418,99
35 000,00
2 400,00
1 311 428,96

Účel

Modernizácia hokejovohokejbalového areálu
Podpora rozvoja cykloturistiky
Dobudovanie technológie
chladenia ľadovej plochy
Veľkokapacitný stan

11.2 Poskytnuté dotácie
MŠK SLAVOJ – (futbal, hokejbal, stolný tenis, bedminton) – dotáciu použili na rozhodcov,
náklady na dopravu, výstroj, poplatky zväzom, prestupy a ostaršenia, nájomné za telocvičňu
a športové haly - 25 000 EUR.
Občianske združenie CEDIMA – dotáciu použili na podporu práce s deťmi a mládežou, školné
za deti zo ZÚ – 8 912 EUR.
Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá – mimoriadnu dotáciu použili na úhradu štartovného
a bankové poplatky (Regionálna hasičská liga Spiš) – 400 EUR.
11.3 Významné investičné činnosti v roku 2020
Významnejšie investičné činnosti zrealizované v roku 2020 mestom:
 rozšírenie kapacity materskej školy na ul. Mierovej v sume 745 923,55 eur prístavbou,
ktorá sa ukončí v roku 2021, v prístavbe bude zriadená nová kuchyňa s jedálňou
a vytvorené štyri nové oddelenia pre deti;
 zastrešenie existujúceho hokejbalového ihriska na ul. Tatranskej a vybudovanie novej
hracej plochy s chladiacim zariadením v sume 496 587,47 eur;
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výstavba ďalšej časti Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier 3. etapa úsek
medzi Strážkami a Spišskou Belou a medzi Spišskou Belou a Slovenskou Vsou
v hodnote 465 598,92 eur;
výstavba nového Komunitného centra na ul. Tatranskej v hodnote 284 077,91 eur;
rekonštrukcie miestnych komunikácií v sume 283 849,92 eur
- rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Novomeského v sume
168 053,05 eur,
- rekonštrukcia chodníka na ul. Zimnej od Geomery po Zimnú 68 v sume 72 952,89 eur,
- vybudovanie parkoviska pri COOP Jednote na ul. Mierovej a dažďovej kanalizácie
pozdĺž panelových domov na ul. Mierovej v hodnote 42 843,98 eur.

11.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 142/2020 zo dňa 10. 12. 2020 bol schválený rozpočet na
rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. Rozpočet bol schválený v príjmovej a výdavkovej
časti ako vyrovnaný vo výške 8 226 868 eur.
Ku dňu zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky bol rozpočet upravovaný štyrikrát. Príjmy
a výdavky rozpočtu boli zvýšené o 1 256 591 eur.
Dlhodobým cieľom mesta je poskytnutie kvalitných služieb občanom, podnikateľom a
návštevníkom mesta, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, či už priamo, alebo prostredníctvom mestom zriadených alebo založených
organizácií.
V pláne na rok 2021 sú zahrnuté investície, ktoré sa v danom roku ukončia a začnú sa nové
investície. Mesto ukončí realizáciu prístavby a prestavby materskej školy, na toto ukončenie
v rozpočte plánuje výdavky vo výške 383 561 eur. V uvedenej sume sú zahrnuté stavebné práce,
výstavba detského ihriska a materiálno technické vybavenie kuchyne.
Po ukončení výstavby bude potrebné upraviť okolie, vybudovať nové oplotenie a počítame
s výstavbou novej obslužnej cesty, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie zásobovania školskej
jedálne.
Na dobudovanie Komunitného centra v Spišskej Belej sa plánujú výdavky vo výške 115 079 eur.
Pri komunitnom centre v rámci projektu SpoluBližšie sa plánuje vybudovať Komunitná záhrada.
V priebehu roka sa predpokladá na dokončenie Hokejovo-hokejbalovej haly finančná čiastka vo
výške 313 250 eur.
Po vybudovaní dažďovej kanalizácie na ul. Mierovej plánujeme pokračovať v rekonštrukcii a
modernizácii miestnej komunikácie, chodníka a parkovacích miest na ul. Mierovej v sume
193 000 eur.
Mesto chce pokračovať v modernizácii atletickej dráhy pri Základnej škole J. M. Petzvala.
Predpokladáme, že budú úspešné podané projekty na výstavbu detského ihriska na ulici
Družstevnej, na rekonštrukciu mosta na cyklochodníku, na parkovisko pri Dennom centre
v Strážkach.
Potrebná je modernizácia plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu Spišská
Belá. Pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií na ul. Tatranskej, Osloboditeľov,
Družstevnej a pripraviť sa na vybudovanie tretej kazety na skládke komunálneho odpadu.
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11.5 Záväzky mesta z prijatých návratných zdrojov financovania
Mesto Spišská Belá eviduje k 31. 12. 2020 záväzky voči:
- bankám
2 303 918,97 eur,
- ŠFRB
3 259 209,55 eur,
- MF SR
167 371,00 eur.
Mesto Spišská Belá je úverovo zaťažené prijatými úvermi na investičné akcie:
 Výstavba nájomných bytov zo ŠFRB
1. nájomné byty 16 b. j. ul. Družstevná, prijatý úver 284 139,64 EUR v r. 2003
zostatok nesplateného úveru ........................................................................ 163 223,31 EUR
2. nájomné byty 20 b. j. ul. Petzvalova, prijatý úver 322 379,34 EUR v r. 2002
zostatok nesplateného úveru ...................................................................... 185 185,25 EUR
3. nájomné byty ul. 1. mája, prijatý úver 1 239 626,90 EUR v r. 2005
zostatok nesplateného úveru ......................................................................

650 481,04 EUR

4. nájomné byty ul. Štefánikova 42, prijatý úver 586 794,05 EUR v r. 2010
zostatok nesplateného úveru ....................................................................... 387 890,24 EUR
5. nájomné byty ul. Slnečná 72, prijatý úver 30 446,25 EUR v r. 2010
zostatok nesplateného úveru .......................................................................

20 125,57 EUR

6. nájomné byty 2x8 b. j. ul. Popradská, prijatý úver 363 266,85 EUR v r. 2011
zostatok nesplateného úveru ....................................................................... 262 290,56 EUR
7. nájomné byty 6 b. j. ul. Zimná 8, prijatý úver 168 151,76 EUR v r. 2011
zostatok nesplateného úveru ...................................................................... 121 411,36 EUR
8. nájomné byty 14. b. j. ul. Štefánikova 18, prijatý úver 419 870,00 EUR v r. 2015
zostatok nesplateného úveru ....................................................................... 374 930,01 EUR
9. nájomné byty 34 b.j. ul. Zimná 46, prijatý úver 1 218 060,00 v r. 2016
zostatok nesplateného úveru ......................................................................1 093 672,21 EUR


Výstavba futbalového štadiónu

r. 2011 prijatý úver 1 499 962,26 EUR
zostatok nesplateného úveru ...................................................................
 Dlhodobý investičný úver

822 428,26 EUR

r. 2015 prijatý úver 1 186 277,71 EUR
zostatok nesplateného úveru ...................................................................... 581 498,71 EUR
 Splátkový úver na investičné aktivity mesta
r. 2020 prijatý úver 1 000 000,00 EUR
zostatok nesplateného úveru .................................................................

899 992,00 EUR

Zostatok nesplatených úverov ................................................................... 5 563 128,52 EUR
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Prijaté úvery na výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB sa splácajú pravidelnými mesačnými
splátkami, doba splácania úverov je 30 rokov a v dvoch prípadoch 40 rokov.
Na zrealizované investičné projekty EÚ bol prijatý dlhodobý investičný úver v ČSOB.
Úver na výstavbu futbalového štadióna sa spláca pravidelnými mesačnými splátkami, doba
splácania úveru je 20 rokov.
Na realizáciu investičných aktivít mesta bol Slovenskou sporiteľňou, a. s. poskytnutý splátkový
úver s dobou splácania 10 rokov.
Použitie splátkového úveru na investičné aktivity mesta
Príjem
1 000 000
ROK 2019
1. Denné centrum Strážky
2. MK polyfunkcia Mierová
ROK 2020
1. MK polyfunkcia Mierová
2. MK chodník Zimná
3. MK Novomeského
4. Prístavba MŠ Mierová
5. Komunitné centrum
6. MK Mierová dažďová kanalizácia
SPOLU k 31. 12. 2020
1 000 000

Čerpanie
154 148,40
86 958,02
15 161,18
23 498,89
168 053,05
154 005,01
64 928,22
19 115,44
685 868,21

Zostatok
845 851,60
758 893,58
758 893,58
743 732,40
720 233,51
552 180,46
398 175,45
333 247,23
314 131,79
314 131,79

11.6 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
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 2020 daňová povinnosť.
Po 31. 12. 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke.
Spišská Belá 18. 8. 2021
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