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1 Základná charakteristika konsolidovaného celku   

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec          
je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

1.1 Geografické údaje 

Geografická poloha mesta:  490 10´ severnej zemepisnej šírky  
200  25´ východnej zemepisnej dĺžky  

 
Susedné mestá a obce :  Spišská Belá, Vysoké Tatry, Poprad, Levoča 
 Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Malý Slavkov, Huncovce, 

Vrbov, Ľubica, Krížová Ves 
 
Nadmorská výška:  626 m.n.m. 
 
Rozloha mesta:    24,78 km2 = 2 478 ha 
 
Prevažné horninové zloženie:  spraše, štvrtohorné usadeniny nív riek Poprad a Ľubica, 

pieskovce 
 

Ťažené alebo vzácne minerály  
a iné:  pieskovec pod jeruzalemským vrchom, tehliarska hlina v 

oblasti potoka Biela voda 
 

Podnebie:  mierne teplá klimatická oblasť do okrsku, ktorý je mierne 
teplý, mierne vlhký, studená zima 
 

Zvláštnosti miestneho podnebia: nachádza sa v zrážkovom tieni 
 
Vodstvo:    Poprad, Ľubický potok 
 
Rieka:     Poprad 
 
Rastlinstvo:    smrekové lesy /pôvodne bukové/ 
 
Prevažujúci porast:  smrek, borovica, smrekovec, borovica čierna, javor, 

jarabina, vŕba, krovie 
 

Vzácne, chránené druhy rastlín:  snežienka jarná, šafrán, poniklec, veternica 
 
Živočíšstvo:  vtáctvo- hlavne sýkorka a drozd, zajac, srnčia zver, 

diviačia zver, veverica, líška 
 



 

 5

Výročná správa Mesta Kežmarok za rok 2018 

Najbližšie chránené územia:  TANAP, PIENAP, Slovenský raj 
 
Prevažujúce pôdne typy:  hnedozeme, nivné pôdy, lužné pôdy 
 
Prevažujúce pôdne druhy:  stredne ťažké- hlinité 
 
Ich využitie:  orná pôda- pestovanie obilnín, okopanín, krmovín, repky 

olejnej, trávnaté porasty, záhrady 
 

Vedúce plodiny:   obilniny, okopaniny 
 
Živočíšna výroba:   chov dobytka, ošípaných, hydiny 
 
Lesné a vodné hospodárstvo:  587 ha - 503 ha lesy hospodárske - 84ha lesy osobitného 

určenia 
 

Prevládajúca drevina:   smrek 
 
Využitie lesa:    ťažba dreva, rekreácia 
 
Zdroj pitnej vody:  potok Biela voda, vodojem Suchá hora, studne, vodojem 

na svahu Jeruzalemského vrchu 
 
 

1.2 Demografické údaje  

 
Hustota  a počet obyvateľov: hustota  659,73 obyv./km2,, počet obyvateľov 16 3811 
 
Národnostná štruktúra :  slovenská cca 87,05 %,  rómska cca 1,23 % a česká cca 

0,54 %. 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímsko-katolícke 67 %, evanjelické 
a.v. 4 %,  gréckokatolícke 3 % a pravoslávne 0,27 %2.  
 
Vývoj počtu obyvateľov : klesajúci  
 
Mesto Kežmarok je najväčším sídlom spomedzi 42 administratívnych jednotiek okresu 
Kežmarok a s počtom 16 381 obyvateľov (Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v 
roku 2018; Štatistický úrad SR) k 31.12.2018 je 48. najväčším mestom na Slovensku. 
                                                 
1 Stav trvale bývajúceho a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2018; Štatistický 

úrad SR  

2 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011, Štatistický úrad SR 
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S uvedeným počtom obyvateľov má Kežmarok približne 22 % podiel z celkového počtu 
obyvateľov okresu (74 408 obyvateľov). Jeho demografický vývoj potvrdzuje všeobecné 
nepriaznivé trendy, ktoré sa prejavujú či už v rámci SR alebo v rámci ostatných krajín EÚ. 
Počet obyvateľov mesta má od sčítania obyvateľstva, ktoré sa uskutočnilo v roku 2001 
neustále klesajúcu tendenciu. Ak mesto Kežmarok  k uvedenému sčítaniu obyvateľov malo  
17 383 obyvateľov, pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 to bolo 16 832 obyvateľov. 
Z celkového počtu obyvateľov v sledovanom období  tvoria 52,00 % ženy.  
Vývoj počtu obyvateľov mesta Kežmarok je znázornený v nasledujúcom grafe č. 1.  
 
Graf č. 1 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
 
Mesto má stabilizovanú nacionálnu štruktúru, pri sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 
2011 sa 87,05 % obyvateľstva prihlásilo k slovenskej národnosti, rómske obyvateľstvo tvorilo 
1,23 %, k českej národnosti sa hlásilo niečo viac ako 0,5% obyvateľov mesta.. 
 
Tabuľka 1 Národnostná štruktúra (%) 

Národnosť 2011 
Slovenská 87,05 
Rómska 1,23 
Česká 0,54 
Nemecká 0,37 
Poľská 0,25 
Rusínska 0,20 
Maďarská 0,14 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Prirodzený prírastok obyvateľstva mesta Kežmarok má za posledných 5 rokov kolísavý 
charakter.  
Tabuľka č. 2 Narodení a zomretí 2014-2018 

Rok 
Narodení Zomretí 

spolu chlapci dievčatá spolu chlapci dievčatá 
2018 154 80 74 164 89 75 
2017 149 76 73 149 84 65 
2016 164 81 83 137 81 56 

2015 162 88 74 131 63 68 

2014 143 71 72 135 74 61 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
Aj v  dôsledku vyššieho migračného úbytku má mesto Kežmarok celkový úbytok 
obyvateľstva, čo následne spôsobuje postupný pokles počtu obyvateľov mesta. 
 
Tabuľka č. 3 Prírastok (úbytok) sťahovaním 

Rok 
Prírastok (úbytok) 

sťahovaním 
spolu muži ženy 

2018 -89 -35 -54 

2017 -81 -43 -38 

2016 -22 -11 -11 

2015 -108 -60 -48 

2014 -65 -27 -38 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

1.3 Symboly mesta 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení priznal mestám na Slovensku právo používať      
pri výkone samosprávy erb mesta, pečať mesta, vlajku mesta a mestské insígnie. Podmienky 
používania symbolov Mesta Kežmarok stanovuje Štatút mesta Kežmarok. Symboly Mesta 
Kežmarok sú: erb mesta, zástava mesta a pečať mesta. 

Erb mesta: Erb mesta Kežmarok tvorí delený štít. V hornej modrej polovici sú 
namaľované dva skrížené strieborné meče s červenou rukoväťou, so zlatým 
chráničom a gombíkom. V hornom výseku kordov sa vznáša zlatá otvorená 
koruna, v spodnom výseku červená ruža. Dolnú polovicu štítu vypĺňa červeno 
strieborné trikrát delené pole. Nosičom štítu je anjel s rozprestretými krídlami. 
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Zástava mesta:  Zástava mesta pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhov, z ktorých je jeden 
pruh žltej farby a druhý modrej farby, ukončený zástrihom do 1/3, 
(takzvaným lastovičím chvostom). Zástava môže byť upravená mestským 
erbom, ktorý je umiestnený v prvej tretine zástavy mesta.  

 
Pečať mesta:   tvorí erb mesta Kežmarok s hrubopisom: "MESTO KEŽMAROK". 

1.4 História mesta 

Kežmarok vznikol zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou 
nemeckých kolonistov (osady sa prvýkrát spomínajú r. 1251), ktorí sem prišli po tatárskom 
vpáde. 

Práve táto symbióza kultúr viacerých národností a výborná zemepisná poloha na veľkej 
obchodnej ceste, spájajúcej Orient so severom i západom Európy, umožnila rýchly 
hospodársky rozvoj vznikajúceho mesta. V roku 1269 udelil Kežmarku uhorský panovník 
Belo IV. mestské práva, ktoré povoľovali mešťanom voliť si richtára, konať týždenný trh, 
voliť si farára, slobodne požívať kostol s cintorínom atď. Povinnosťou mešťanov bolo zaplatiť 
kráľovi ako majiteľovi pôdy pozemkovú daň. V mestskom privilégiu boli určené aj chotárne 
hranice – do chotára mesta patrila aj časť Vysokých Tatier. V 15. stor. pribudli Kežmarku ako 
slobodnému kráľovskému mestu ďalšie politické a hospodárske privilégia – právo slobodného 
rybolovu, oslobodenie od platenia ciel na území Uhorska, neskôr aj Poľska, slobodné užívanie 
lesov, právo štyroch výročných trhov, právo meča, mesto získalo svoj erb a napokon bolo 
oslobodené od platenia pohraničného cla. 

Počas vyše 700-ročnej existencie mesta sa kežmarského chotára dotklo trinásť väčších 
vojnových konfliktov. Hoci mesto prežilo mnoho vojen, nešťastí, požiarov a epidémií, 
napriek tomu sa mu po hospodárskej stránke darilo. V 15.-19. stor. pracovalo v meste zatiaľ 
40 známych cechov. Týmto počtom sa zaradilo do prvej desiatky slovenských miest. 
Najstaršie cechy v 15. stor. mali zámočníci, rybári, súkenníci, kováči a spracovávatelia kože. 
K unikátnym cechom patril cech taškárov (jeden z dvoch na území Slovenska) a cech 
sedlárov (jeden zo štyroch). Po celej Európe preslávili Kežmarok najmä farbiari, zlatníci, 
stolári.... Hoci cechová výroba bola zrušená v roku 1872, už predtým vzniklo v Kežmarku 
niekoľko podnikov: kameninová manufaktúra, manufaktúra na súkno, továreň na výrobu 
smoly, škrobu, pivovar, Prvá uhorská mechanická pradiareň ľanu a konopnej priadze atď.  

Stáročné tradície má aj školstvo a kultúra. Hoci prvé správy o škole sú z rokov 1383 – 1392, 
predpokladá sa, že škola existovala už o storočie skôr. Po roku 1531 dostala škola i celé 
mesto, v ktorom žili prevažne obyvatelia nemeckého pôvodu, protestantský charakter.  
V priebehu 18. a 19. stor. sa kežmarské gymnázium reorganizovalo na školu vyššieho typu – 
lýceum (na Slovensku boli len 4 lýceá), bez absolvovania ktorého nebolo možné pokračovať 
v univerzitných štúdiách. Na lýceu študovali žiaci z celej strednej Európy a nejeden z nich sa 
stal známym spisovateľom, umelcom, vedcom. S menom kežmarskej školy sú spojené aj prvé 
správy o hudbe, o divadelných predstaveniach, prvé známe výlety do Vysokých Tatier. 
Ďalšou unikátnou školou bola odborná tkáčska škola, ktorá vznikla ako prvá svojho druhu  
v Uhorsku a materská škola, založená r. 1869 ako jedna z prvých na území Slovenska.  
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Centrom kultúrneho života vyšších vrstiev bol kežmarský hrad, kde sa do konca 16. stor. 
uskutočňovali filozofické dišputy, kde prekvitalo maliarstvo a hudba. V meste pracovala  
i kníhtlačiareň, ktorá vydávala knihy slovenské, maďarské, nemecké a latinské. V 19.-20. stor. 
pracovalo v meste dokonca jedenásť tlačiarní. 

Bohatá bola spolková činnosť – najstarším spolkom bol strelecký spolok, ktorý podľa tradície 
vznikol v roku 1510. V roku 1862 vytvorili hasiči jeden z prvých dobrovoľných hasičských 
spolkov na území Slovenska, v roku 1867 vznikol Spolok spišských lekárov a lekárnikov,  
v roku 1873 Uhorský karpatský spolok ako prvý turisticko-ochranársky spolok v Uhorsku  
a ôsmy svojho druhu na svete. 

Na vysokej úrovni bola veda, ktorej sa venovali mnohí kežmarskí rodáci, napr. - v oblasti 
medicíny sa v 17. stor. preslávili Kristián Augustini ab Hortis – osobný lekár panovníka 
Ferdinanda II, v 18. stor. Daniel Fischer – zakladateľ súkromnej lekárskej školy, Ján Daniel 
Perlitzi – zakladateľ súdneho lekárstva v Uhorsku, na prelome 19. a 20. stor. Vojtech 
Alexander – zakladateľ röntgenológie v Uhorsku. Do oblasti rozvoja prírodných vied sa 
zapísal v 17.storočí prírodovedec a vydavateľ kalendárov Dávid Frölich, v 18. stor. Juraj 
Buchholtz mladší – autor prvej mapy jaskyne na Slovensku a panorámy Tatier, člen viacerých 
zahraničných vedeckých spoločností, v 19. stor. Tomáš Mauksch – zakladateľ tatranskej 
floristiky, Fridrich Hažlinský – zakladateľ výskumu bezkvetej flóry v Uhorsku. Histórii sa 
venoval Kristián Genersich – autor dodnes neprekonanej monografie o Kežmarku. 

1.5 Pamiatky  

Areál Rímsko - katolického kostola sv. Kríža, zvonica, mestská škola  
Kostol sv. Kríža má svoje začiatky v slovanskej osade. Najstaršie kamenné časti kostola sú z 
pol. 13. stor. Dnešná podoba stavby pochádza z veľkolepej gotickej prestavby v r. 1444-1498. 
V blízkosti kostola je renesančná zvonica z r. 1591. Má pôdorys štvorca. Zdobí ju cimburie s 
erbmi cisárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmarku. Najstarší zvon je datovaný 
rokom 1525 a pred postavením zvonice bol pravdepodobne vo veži kostola sv. Kríža. Zvonica 
je spojená s budovou bývalej rím. kat. ľudovej školy, prestavanej v 18. stor. z kaplnky sv. 
Trojice z r. 1468. Oproti malému vchodu do kostola sv. Kríža stojí kamenná budova 
niekdajšej mestskej školy z r. 1536. 
 
Evanjelické Lýceum 
Prvé správy o existencii kežmarskej mestskej školy sú z roku 1383 – 1392. S príchodom 
reformácie do Kežmarku dostala škola po roku 1531 charakter protestantského gymnázia. V 
roku 1787 – 1852 pri osemtriednom gymnáziu vznikli akademické triedy s katedrou filozofie, 
práva a teológie, čím sa škola zmenila na lýceum. Na území Slovenska boli len štyri lýceá – 
bez ich absolvovania nebolo možné pokračovať v univerzitných štúdiách. V budove lýcea je 
umiestnená knižnica – najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe. Knižnica má 
150 000 zväzkov všetkých možných odborov i svetových jazykov. 
 
Evanjelický drevený artikulárny kostol 
Drevený evanjelický artikulárny kostol bol zapísaný v zozname UNESCO v rámci zápisu 
súboru Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka v roku 2008. Kostol 
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pochádza z čias náboženskej neslobody protestantov, ktorí si smeli stavať kostoly na základe 
26. artikulu (článku) Šopronského snemu z roku 1681 mimo mestských hradieb na presne 
určenom mieste a výlučne na náklady cirkvi. Prvá stavba dreveného kostola stála už r. 1687. 
V r. 1717 bol kostol za neuveriteľné tri mesiace postavený do dnešnej podoby. 
 
Historický cintorín 
V čase protireformácie museli protestanti pochovávať svojich mŕtvych mimo mestských 
hradieb – tak vznikol r. 1674 dnešný cintorín. Postupne sa rozširoval a od r. 1784 začali doň 
pochovávať aj katolíkov – na ľavú stranu, kým na pravej boli hroby protestantov. Tento zvyk 
ostal do zač. 20. stor. 
 
Hrad - múzeum 
Hrad patrí k typu tzv. mestských hradov – bol postavený priamo na území mesta Kežmarku 
preto, aby ho bránil pred prípadnými nepriateľmi. Postavenie hradu sa spája s menom rodiny 
Zápoľských – prvá písomná správa o hrade je z r. 1463. Roku 1528 prevzala hrad do svojho 
majetku rodina Lasky. Rôznymi transakciami a zálohovaním sa napokon hrad a nezákonne aj 
mesto Kežmarok dostalo r. 1579 do rúk rodiny Thököly. Posledným vlastníkom hradu bol 
Ferdinand Rueber, od ktorého si mesto r. 1702 zakúpilo hrad do svojho vlastníctva. 
 
MÚZEUM – EXPOZÍCIA MEŠTIANSKEJ BYTOVEJ KULTÚRY 
Dom je pôvodne goticko – renesančný, v 17. stor. patril rodine zlatníka Daniela Haltza, o čom 
svedčí stropný trám z r. 1698 s vyrezávanými iniciálami DH a rezbou kalicha – znaku 
zlatníkov. Od r. 1974 je budova vo vlastníctve miestneho múzea. R. 1994 sa v nej otvorila 
expozícia meštianskej bytovej kultúry, ktorá predkladá obraz o vývoji spišského 
meštianskeho nábytku od konca 17. stor. po začiatok 20. stor. 
 
Nový evanjelický kostol 
V druhej polovici 19. storočia sa kežmarskí evanjelici rozhodli pre stavbu nového, na pohľad 
reprezentačnejšieho chrámu. Slávnostný výkop sa konal r. 1872 a r. 1880 bol už kostol 
zastrešený. Pre nedostatok peňazí sa stavba zastavila na 11 rokov, a preto bol kostol ukončený 
a vysvätený až r. 1894. Ku kostolu bolo r. 1909 pristavené mauzóleum Imricha Thökölyho 
(1657-1705), kežmarského rodáka a majiteľa hradu, veliteľa proticisárskeho povstania 
uhorskej šľachty a bojovníka za náboženskú slobodu. 
 
Paulínsky kostol 
Kostol bol postavený v uličnej zástavbe na mieste troch meštianskych domov, ktoré darovalo 
r. 1650 protestantské mesto Kežmarok katolíckej cirkvi, aby si postavila malý kostolík, lebo 
kostol sv. Kríža bol v tom čase vlastníctvom protestantov. 
 
Radnica 
Radnica pochádza z r. 1461, pôvodne bola gotická. Po veľkom požiari bola radnica v r. 1541 
– 1555 prestavaná majstrom Kuntzom z Kežmarku do renesančnej podoby. R. 1641 za 
richtára Žigmunda Moesa sa k radnici pristavila veža. V r. 1779 radnica znova vyhorela a 
prestavala sa v klasicistickom slohu. Dnešný výzor a nadstavbu druhého poschodia nadobudla 
po poslednom veľkom požiari r. 1922. 
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Reduta 
Na mieste reduty stála v minulosti strážna veža, ktorú prestavala v 17. storočí rodina Thököly 
na tzv. panský dom. V r. 1705 – 1707 bola v budove tlačiareň Mateja Glasera – Vitraria, ktorý 
vydával knihy slovenské, nemecké, maďarské a latinské. V r. 1818 sa budova prestavala v 
klasicistickom slohu na redutu. 
 
Starý trh 
Starý trh sa považuje za jednu z najstarších kežmarských ulíc – základy väčšiny domov 
pochádzajú z 13. storočia a vo viacerých sa nachádzajú náznaky tzv. vežových domov. Na 
hornom i dolnom konci ulice sú typické spišské remeselné domy. Za domami v blízkosti 
hradu je torzo mestského opevnenia smerom k hradu ukončené zachovanou časťou mestskej 
vstupnej Nižnej brány. 

1.6 Životné prostredie 

Geologická stavba  
Územie mesta patrí do neseizmickej oblasti, s výskytom zemetrasení o intenzite do 6. stupňa 
stupnice MSK-64.Z geologického hľadiska je územie budované sedimentami kvartéru a 
palogénu. Kvartér je zastúpený deluviálnymi ílmi, tuhej až pevnej konzistencie, sporadicky 
s úlomkami hornín /trieda F 6/, hlbšie kamenito-hlinitými až hlinito-kamenitými suťami 
triedy F 2.Palogén sa nachádza v podloží kvartéru v hĺbke 1,4 až 1,6 m p.t.. Je tvorený 
zvetranými ílovcami triedy R 5 až R 6, hlbšie stredne zvetranými ílovcami triedy R 4. 
Navetralé až zdravé ílovce triedy R 3 sa nachádzajú ešte hlbšie. Pieskovce tvoria v ílovcoch 
tenké i mocnejšie polohy až lavice. 
 
Ovzdušie  
Mesto Kežmarok patrí podľa klimatického členenia Slovenska do chladnej klimatickej 
oblasti. Klimatický ukazovateľ zavlaženia  dotknutého územia signalizuje nadbytok zrážok, 
keď priemer za roky 1961 - 1990 dosahuje hodnôt 0 až 100. Priemerná hodnota radiačného 
indexu sucha je 1,25 až 1,5 a priemerná ročná suma globálneho žiarenia je 1200 až 1250 
kWh.m-2. Relatívne trvanie slnečného svitu dosiahlo v Kežmarku hodnotu 42 %. 
 
Zrážky  
Priemerný dlhodobý zrážkový úhrn priamo dotknutého územia je 600 až 700 mm za rok. 
Absolútne mesačné maximum zrážok za roky 1951 – 2000 je menej ako 200 mm, priemerný 
úhrn zrážok v januári za roky 1961 - 1990 je 20 – 30 mm, v júli 80 mm. Priemerný ročný úhrn 
aktuálnej evapotranspirácie je 450 mm s tým, že maximálne úhrny pripadajú na jún. 
Priemerný ročný úhrn potenciálnej evapotranspirácie je 500 až 550 mm.  
 
Teploty  
V priemere 120 – 140 dní v roku nie sú evidované mrazy a letných dní s teplotou nad +25o C 
je celkom 21. Priemerná ročná teplota vzduchu za roky 1961 - 1990 je 4 až 6 0C. Priemerná 
teplota vzduchu v januári je pod –5 0 C a v júli +160 C. Priemerná ročná teplota aktívneho 
povrchu pôdy je 7 až 800 C. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 80 – 100. 
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Priemerný počet vykurovacích dní za roky 1961 – 1990 je 240 – 280. Priemerná výška 
snehovej pokrývky je 10,7 cm. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je  80 – 100, Vo 
vzťahu k zaťaženiu prízemnými inverziami patrí územie medzi priemerne inverzné polohy.   
 
Vodné toky  
Územím mesta preteká rieka Poprad s pravostranným prítokom  Ľubica, do ktorej ústi 
Tvarožniansky potok a Vrbovský potok. Ľavostrannými prítokmi rieky Poprad v dotknutom 
území sú Slavkovský jarok, Stránsky potok, Kežmarská Biela voda. Povodie Popradu celkom 
je charakterizované 41% odtokom a 59% výparom.   
 
Pôda  
V  dotknutom území sa plošne najviac uplatňujú nasledovné pôdne subtypy:  
- kambizeme pseudoglejové, nasýtené a čiernice reliktné, sprievodné čiernice, glejové reliktné 
lokálne organozeme zo zvetralín pieskovcovo-ílovcovitých hornín (flyš)  
- kambizeme pseudoglejové nasýtené, sprievodné pseudogleje modálne a kultizemné, lokálne 
gleje zo zvetralín rôznych hornín 
- fluvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme glejové, modálne a kultizeme ľahké, z 
nekarbonátových aluviálnych sedimentov  
Pôdna reakcia je veľmi silno kyslá (pH 4,5 – 5,0). V hĺbke do 0,25 m majú nízky (menej ako 
1,8%) až stredný (1,8 až 2,3%) obsah humusu. Retenčná schopnosť pôd je veľká a 
priepustnosť stredná. Podľa vlhkostného režimu pôd patria medzi vlhké pôdy a z hľadiska 
zrnitosti sú hlinité.  
 
Fauna, flóra a vegetácia  
Živočíšstvo dotknutého  územia je začlenené do Karpatskej provincie, oblasti Západné 
Karpaty, vonkajšieho obvodu a dvoch okrskov – Podtatranského   a Beskydského východného 
okrsku. 
V spoločenstvách sú význačnými druhmi: raticová zver, líška obyčajná, sviňa divá, hlodavce, 
vtáctvo. Početne sú zastúpené plazy a obojživelníky  Z hľadiska flóry patrí územie do 
Západokarpatskej oblasti na rozhraní obvodu Východobeskydskej flóry a obvodu flóry 
Vnútrokarpatských kotlín. Porasty prirodzenej vegetácie tu boli takmer úplne nahradené 
synantropnou vegetáciou ako dôsledok poľnohospodárskej výroby, urbanizácie a 
industrializácie mesta. 
 
Štruktúra krajiny  
Územie Kežmarskej pahorkatiny   je súčasťou krajinnoekologických  komplexov riečnych 
terás a riečnych rovín s prevahou ihličnatých lesov a ich mozaiky s trávnymi porastmi a ornou 
pôdou. Súčasná krajinná štruktúra územia je výsledkom pôsobenia človeka na prírodné zložky 
tvoriace pôvodnú krajinnú štruktúru. Základnú maticu v štruktúre krajiny predstavuje orná 
pôda. Podiel zastavanej plochy nie je výrazný a nepresahuje 20%. Menšie plochy v krajinnej 
štruktúre tvoria lúky a pasienky s krovinami najmä v údolí tokov a sprievodná zeleň 
komunikácii.  Významnú časť územia zaberajú lesy osobitného určenia využívané ako 
prímestské lesoparky Juh a Sever. V severnej časti mesta Kežmarok sú priemyselné, 
obchodné a dopravné areály, s menšími roztratenými plôškami bytovej zástavby.  
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Scenéria krajiny  
Scenéria krajiny je odrazom druhotnej štruktúry krajiny. Kvalita scenérie krajiny územia je 
závislá od rozmiestnenia pozitívnych prvkov v poľnohospodárskej krajine, kvality 
architektúry v zastavaných častiach sídla a zapojenia panorámy štítov Východných Tatier 
(Vysoké Tatry a Belianske Tatry),Spišskej Magury a masívu Levočských vrchov.   
Mimoriadnu hodnotu v území má scenéria krajiny s kvalitnou architektúrou niektorých 
sakrálnych stavieb mesta Kežmarok na pozadí vysokohorských štítov. 
   
Chránené územia a ochranné pásma  
Riešené územie sa nachádza v I. stupni ochrany prírody – všeobecná ochrana. Regionálny 
územný systém ekologickej stability) a prírodné rezervácie Kút a Slavkovský jarok na 
katastrálnom území Malý Slavkov pri hranici Tatranského národného parku.  V priamo 
dotknutom území sa chránené územia ochrany prírody nenachádzajú.  
 
Priemyselná výroba  
Priemyselná výroba v meste je sústredená v dvoch priemyselných obvodoch .Sever a Juh a 
Pradiareň.  
Bývalý závod Tatraľan - časti výrobných hál sú postupne odpredávané alebo prenajímané pre 
iné výroby a skladové hospodárstvo. V areáli poľnohospodárskeho družstva sídlia malí 
prenajímatelia a živnostníci, podobne v priestoroch Vojenských lesov a majetkov š.p. ,pri 
závode Tatranskej mliekarne a.s. Kežmarok na Rakúskej ceste sa nachádzajú plochy SAD 
Poprad, závod Kežmarok a Správy a údržby ciest PSK. Celkovo je možné konštatovať, že v 
priemyselnom obvode Sever je pre priemyselnú výrobu vyhradených 20,8 ha, výrobnú 
činnosť 4,38 ha a stavebnú výrobu 0,95 ha. V meste sa nachádzajú priemyselné závody 
Plastiflex a Aspel. V Pradiarni je umiestnený výrobný závod Karloff a v priemyselnom parku  
firmy Hengstler , Deltrian , Institute Europharm a Rosler. .  
 
Poľnohospodárska a lesná výroba  
Na území mesta Kežmarok v prevažnej miere hospodári Poľnohospodárske družstvo 
podielnikov Kežmarok (1161,8 ha). Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín, 
okopanín, krmovín na ornej pôde a technických plodín. Živočíšna výroba vykonávaná na 
hospodárskom dvore v priemyselnom obvode Sever je zameraná na chov hovädzieho dobytka 
(514 ks) a ošípaných (70 ks). Lesný pôdny fond obhospodarujú Vojenské lesy a majetky 
Kežmarok. V prímestskej časti sú lesoparky Sever a Juh (84,0 ha), ktoré patria medzi lesy 
osobitného určenia. Lesy v lokalite potoka Zlatná a na Zlatnom vrchu sú hospodárske (447,8 
ha).  
 
Doprava a dopravné plochy 
V meste sa nachádza automobilová a železničná doprava. Z dopravného hľadiska zabezpečuje 
dopravnú obsluhu územia sieť komunikácií I., II. a III. triedy , miestne a účelové 
komunikácie. Doprava osôb je zabezpečovaná mestskou hromadnou dopravou a prímestskou 
dopravou s okolitými obcami.   Územím mesta prechádza jednokoľajná neelektrifikovaná 
železničná trať regionálneho významu č. 185 Poprad – Kežmarok – Plaveč – Poľská 
republika.   
 



 

 14

Výročná správa Mesta Kežmarok za rok 2018 

 
Produktovody  
Zásobovanie elektrickou energiou; mesto Kežmarok je v súčasnosti zásobované elektrickou 
energiou z rozvodne 110/22 kV Kežmarok s transformovňou 2 x 70 MVA, ktorá sa nachádza 
v tesnej blízkosti Pradiarne. Rozvodňa je pripojená na VVN rozvod vonkajšími vedeniami č. 
6410 a 6411. Pre zásobovanie mesta slúžia 22 kV vedenia č. 220, 293, 481, 482 a 485. Z 
týchto vedení sú napájané trafostanice 22/0,4 kV na území mesta, ktoré zabezpečujú rozvod 
elektrickej energie pre potreby bytovej výstavby priemyslu a občianskej vybavenosti.  
Zásobovanie zemným plynom; mesto Kežmarok je v súčasnosti v plnom rozsahu 
plynofikované. Plyn je privádzaný diaľkovým plynovodom Vysoké Tatry - Veľká Lomnica - 
Kežmarok - Spišská Belá DN 200 a PN 2,5 MPa a cez štyri regulačné stanice je zásobovaný 
bytový fond a menšie priemyselné prevádzky  
Zásobovanie pitnou vodou občanov mesta Kežmarok ako aj podnikov na území mesta je 
realizované zo Spišsko-popradskej vodárenskej sústavy. Priame zásobovanie je tiež z 
Kežmarského skupinového vodovodu, ktorého zdroje sú z povrchového odberu potoka 
Kežmarská Biela voda v Mlynčekoch a vrtu BTH-1 v Tatranskej Kotline. Kapacita vetvy je 
169 l.s- 1, prípadný deficit vody je vykrývaný z popradskej vetvy. Zásobovanie priemyslu je 
zabezpečované aj z vlastných zdrojov. Súčasný stav v zásobovaní vodou zabezpečuje plynulú 
dodávku vody v potrebnom množstve takmer v celom meste, pretože sú využívané viaceré 
zdroje vody Odvádzanie a čistenie odpadových vôd; V meste je vybudovaná jednotná 
kanalizačná sieť odvádzajúca odpadové vody z mesta a obce Ľubica do mestskej čistiarne  
odpadových vôd.   

1.7 Výchova a vzdelávanie  

Mesto Kežmarok v  kalendárnom roku 2018 vykonávalo služby v oblasti výchovy 
a vzdelávania  v školách a v školských zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v 
rámci: 

1. preneseného výkonu štátnej správy – vytváralo podmienky na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v 3 základných školách,   

2. samosprávy - originálne kompetencie – vytváralo podmienky pre činnosť 4 materských 
škôl, 2 základných umeleckých škôl, 3 školských klubov detí, 5 školských jedální, 1 
výdajnej školskej jedálne a pre 1 centrum voľného času.   

 
V roku 2018 tvorili sieť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Kežmarok  nasledovné školy a školské zariadenia:        
 
1.  Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok 
- Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok, 
- Školský klub detí, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, 

Kežmarok, 
- Školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, 

Kežmarok, 
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- Výdajná školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná 
brána 8, Kežmarok s miestnom prevádzkovania Základná škola – Grundschule, Hradné 
námestie 38, Kežmarok, 

- Centrum voľného času, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná 
brána 8, Kežmarok, 

- školská knižnica, 
- Materská škola, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, 

Kežmarok. 
 
2. Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok 
- Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok, 
- Školský klub detí, Hradné námestie 38, Kežmarok ako súčasť Základnej školy – 

Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok, 
- Centrum voľného času, Hradné námestie 38, Kežmarok ako súčasť Základnej školy – 

Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok, 
- školská knižnica. 
 
3. Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 
- Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, 
- Školský klub detí, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Dr. 

Daniela Fischera 2, Kežmarok, 
- Školská jedáleň, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Dr. 

Daniela Fischera 2, Kežmarok, 
- školská knižnica. 
 
4. Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok 
- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok. 
 
5.  Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok 
- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok. 
 
6. Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, 
- Školská jedáleň, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok ako súčasť Materskej školy, Karola 

Kuzmányho 41, Kežmarok. 
  
7. Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok 
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok, 
- Školská jedáleň, Cintorínska 3, Kežmarok ako súčasť Materskej školy, Cintorínska 3, 

Kežmarok. 
 
8. Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok 
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok, 
- Školská jedáleň, Možiarska 1, Kežmarok ako súčasť Materskej školy, Možiarska 1, 

Kežmarok. 
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9. Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok 
- Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok. 
 
Uvedené školy a školské zariadenia vykonávali výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade 
s platnou legislatívou a podľa štátnych a školských vzdelávacích programov. 
 

Materské školy 

Predprimárne vzdelávanie v kalendárnom roku 2018 zabezpečovali 4 materské školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok. V 19 triedach materských škôl bolo 
zapísaných na začiatku školského roka 2017/2018 409 detí. Materské školy sa počas 
školského roka 2017/2018 aktívne zapájali do aktivít, napr.: 
 
Materská škola pri Základnej škole s materskou školou, Nižná brána, Kežmarok:   
- Kreslím, kreslím, maľujem - maľovanie na futbalovom štadióne, 
- Olympiáda detí MŠ - športové podujatie, 
- návšteva Mestskej knižnice, 
- športovo-zábavné popoludnie, paraolympiáda pre deti 
- otvorené dielne pre rodičov, spoločné varenie guláša s rodičmi, 
- recitačné súťaže 
- pravidelné vychádzky do lesoparku,  
- vychádzky a výlety do okolia Kežmarku,  
- detský karneval, MDD, Deň matiek, Rozlúčka s predškolákmi, Deň otcov, Mesiac 
 
Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok: 
- S Adamkom v meste, 
- Eurorozprávky, 
- Deň jablka, Deň mlieka v MŠ, 
- divadelné predstavenia, 
- Deň materských škôl, 
- Týždeň zdravej výživy, 
- Mikuláš v MŠ, 
- turistické vychádzky, 
- Deň otvorených dverí v MŠ  a ZŠ, 
- Malý recitátorik, 
- Deň matiek,  
- Kežmarské vianočné trhy - vystúpenie pred radnicou, 
- dopravná výchova, 
- Motýlia záhrada, 
- Deň mlieka v MŠ, 
- Evička nám ochorela - zdravotnícka súťaž, 
- Jarné vtáča - prehliadka folklórnych skupín,  
- Opička KIKA - preventívny program, 
- Rozlúčka s predškolákmi, 
- Prázdninová diskotéka. 
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Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok: 
- Malý recitátorik - prednes poézie a prózy detí MŠ, 
- Evička nám ochorela - zdravotnícka súťaž, 
- Olympiáda mesta Kežmarok, 
- Jarné vtáča - spevácka súťaž, 
- Vianoce , Úcta k starším  - prezentácia detí, 
- Deň otvorených dverí MsÚ v Kežmarku, 
- Otvorené dni v Grundschule, 
- Deň materských škôl, 
- Deň otvorených dverí v MŠ, 
- Indiánsky deň v MŠ, 
- Vianočná akadémia v MsKS, 
- Lego dielne MŠ. 
 
Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok  
- Deň rodiny a školy - popoludnie s rodičmi v MŠ, 
- Deň materských škôl, 
- Uspávanie a prebúdzanie prírody, 
- Motýlia záhrada - tajomstvá prírody - vývin motýľov, 
- dopravná výchova, 
- výtvarné súťaže, seminár Učíme deti kresliť, 
- Malý recitátorik - prednes poézie a prózy, 
- Lastovička Violka - vystúpenia v ZUŠ A. Cígera pre rodičov a verejnosť, 
- Jarné vtáča - folklórny festival, 
- Mesiac úcty k  starším - kultúrne vystúpenie pre členov Klubu seniorov, 
- Olympiáda mesta Kežmarok, 
- projekt IBM KidSmart - vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov v práci s počítačom, 
- Evička nám ochorela - zdravotno-výchovná hra v spolupráci so SČK v Poprade, 
- Tradičné raňajky, Deň mlieka. 
 
Údaje o počte detí: 

Materská škola  
stav k 15.9.2017 stav k 30.8.2018 Počet 

predškolákov 
počet detí  počet tried  počet detí  počet tried  

Nižná brána 70 3 70 3 21 

Karola Kuzmányho 150 7 154 7 48 

Cintorínska  95 5 90 5 26 

Možiarska  94 4 94 4 38 

SPOLU 409 19 408 19 133 

Priemerný počet detí na 1 triedu:  22,63 detí  
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Zamestnanci materských škôl: 

Materská škola  
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Karola Kuzmányho 23,84 15 15 0 0 4 4 6 4,84 

Cintorínska  14,25 8 8 0 0 3 3 4 3,25 

Možiarska  14,91 9 9 0 0 3 3 5 2,91 

SPOLU 53 32 32 0 0 10 10 15 11 

 
Priemerný počet detí na 1 triedu:  21,52 detí  
 

Základné školy 

Mesto Kežmarok je zriaďovateľom 3 plneorganizovaných základných škôl s právnou 
subjektivitou , z toho jednej ZŠ s MŠ, v ktorých sa v školskom roku 2017/2018 spoločne 
vyučovalo 1 677 žiakov na prvom aj druhom stupni v 76 triedach, z toho 139 žiakov so 
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Podľa typu a stupňa poruchy pracovali títo 
žiaci podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.  Súčasťou základných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok sú aj ŠKD, v ktorých pracovalo spolu  357 detí.  
 

Základná škola  

Počet žiakov  
k 15.9.2017 

Počet tried 
Počet žiakov 

so ŠVVP 

Počet žiakov 
ŠKD 

k 15.9.2017  

Dr. Fischera  655 27 26 133 

Grundschule, Hradné námestie 515 24 35 139 

Nižná brána  507 25 78 85 

SPOLU 1677 76 139 357 

 
Priemerný počet žiakov na 1 triedu v meste Kežmarok: 22,06 žiakov  
Počet žiakov so ŠVVP: 139 
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Zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2017/2018 prebehol       
v jednotnom termíne 9. a 10. apríla 2018 na všetkých základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Kežmarok.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V školskom roku 2017/2018 na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Kežmarok ukončilo povinnú školskú dochádzku 175 žiakov. Uvádzame prehľad umiestenia 
žiakov na stredných školách.  
 
 

Základná škola 

Spolu 
končia

cich 
žiakov 

 
Rozmiestnenie na jednotlivé typy 

Gymná
zium 8 
- ročné 

 

Gymná
zium 

bilingv
álne 

 
Gymná
zium 4 
- ročné 

 

SOŠ 
SOŠ 

nemat. 
odb. 

OU Iné 

Dr. Fischera  72  2 29 33 8   

Grundschule, Hradné 
námestie 

40   13 27    

Nižná brána  63   12 33 8 9 1 

SPOLU 175  2 54 99 16 9 1 

 

V priloženej tabuľke je prehľadne zobrazený prospech žiakov v jednotlivých základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok v školskom roku 2017/2018.  
 

Základná škola  

Počet  
prvákov  

k 
15.9.2017 

Z počtu zapísaných žiakov  

Počet dievčat  
Počet 

odkladov 

Dr. Fischera  77 38 13 

Grundschule, Hradné námestie 70 26 8 

Nižná brána  68 30 16 

SPOLU 215 94 37 
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Žiaci, ktorí neboli hodnotení, sú tí žiaci, ktorí majú povolené rozhodnutím riaditeľa danej 
školy povolené štúdium v zahraničí. A preto ich na konci klasifikačného obdobia riaditelia 
v tabuľkách uvádzajú ako neklasifikovaných. 

Základná škola  
P

oč
et

 ž
ia

ko
v 

Z celkového počtu žiakov  

pr
os

pe
lo

 

% 

N
ep

ro
sp

el
o 

% 

N
eh

od
no

te
ní

 

% 

Dr. Fischera  655 640 97,7 6 0,92 9 1,37 

Grundschule, Hradné námestie 517 491 94,97 9 1,74 17 3,29 

Nižná brána  506 490 96,84 16 3,16 1 0,2 

SPOLU 1678 1621 96,6 31 1,85 27 1,61 

 

Zamestnanci základných škôl a ZŠ s MŠ: 
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Dr. Fischera  44 39 0  1 4 11 

Grundschule, Hradné námestie 39 33 0 1 1 4 12 

ZŠ s MŠ Nižná brána  53,22 39,7 0 3 7,52 3 35 

SPOLU 136,22 111,7 0 4 9,52 11 58 

  

Základné školy sa počas roka školského roka 2017/2018 aktívne zapájali do aktivít, napr.: 
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Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 
- Biela pastelka, Boj proti hladu  - charitatívne akcie, 
- školský časopis – Fišeráčik, 
- Memoriál Milana Vráblika, 
- Ľadové kráľovstvo – vianočný program, 
- Deň otvorených dverí – Cestujeme za poznaním, 
- Fašiangový karneval , Teplákovo-pyžamová párty, 
- Deň matiek – Neberte nám princeznú, 
- Náruč - program pre seniorov v  Klube dôchodcov, 
- výchovné koncerty, kultúrne vystúpenia, 
- partnerská spolupráca s mestom Bochnia v Poľskej republike, 
- besedy, exkurzie, výlety, náučné vychádzky. 
 
Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok  
- kultúrne vystúpenia - Vianočné trhy, Deň matiek, Dom dôchodcov, 
- Literárny Kežmarok, 
- výtvarná súťaž - Vianoce pod Tatrami - prezentácia diel, 
- Olympiáda žiakov 1. stupňa - Olympijský klub Vysoké Tatry a SOV, 
- športové súťaže v basketbale, futbale, volejbale, stolnom tenise, ľahkej atletike, 
- Olympiáda žiakov 1. stupňa, 
- pomoc a spolupráca pri organizovaní súťaží a podujatí najmä športového charakteru 

(mestská volejbalová liga, Memoriál F. Mizdoša, a pod.), 
- poskytuje možnosť využívať športový areál a telocvične školy žiakom a rodičom. 
 
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok  
- Deň otvorených detí pre deti MŠ, 
- Novoročný volejbalový turnaj pre učiteľov, 
- beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou, 
- Tehlička pre Afriku - celoslovenská súťaž na pomoc deťom Afriky, 
- besedy, divadelné predstavenia, exkurzie, návštevy múzeí, 
- spoločenské podujatia - Vianočné trhy, Klub dôchodcov, Spišské Vianoce, Deň matiek,  
- umelecké súťaže - Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Slávici z 

lavice - spoluorganizátori súťaží, 
- súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy, 
- školská akadémia k záveru školského roka, 
- projektové vyučovanie – Veľkonočná burza. 
 

Základné umelecké školy  

V meste Kežmarok sú 2 základné umelecké školy s právnou subjektivitou s 2 elokovanými 
pracoviskami. Každá z týchto základných umeleckých škôl má po štyri odbory. Spoločne v 
oboch základných umeleckých školách sa vyučovalo  1 176 žiakov.  
 
 
 



 

 22

Výročná správa Mesta Kežmarok za rok 2018 

Základná umelecká škola  

Počet žiakov k 15.9.2017 

Hudobný 
odbor 

Výtvarný 
odbor 

Literárno-
dramatický 

odbor 
Tanečný odbor 

Antona Cígera  214 220 47 20 

Petržalská 145 162 30 338 

SPOLU 359 382 77 358 

 
Základné umelecké školy sa počas školského roka 2017/2018 aktívne zapájali do aktivít, 
napr.: 
Základná umelecká škola A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok  
- verejné koncerty, adventné koncerty v kostoloch a chrámoch v okolí Kežmarku, 
- vianočné koncerty na námestí v Kežmarku, 
- vydanie CD-nosiča s nahrávkami hudobného a literárno-dramatického odboru, 
- zriadenie SMS brány – zlepšenie komunikácie s rodičmi, 
- vznik Klubu priateľov umenia – občianske združenie, ktoré nahradilo Združenie rodičov, 
- Hudobná dielňa – práca s hendikepovanými deťmi, 
- Literárny Kežmarok, 
- divadelné popoludnie Divadlení, 
- projekt Rozvoj tvorivých záujmov ako šanca na rast kultúrno-prírodovednej vzdelanosti 

poľsko-slovenského pohraničia, 
- vianočný program Veľa šťastia, 
- Kežmarská hudobná jar a Kežmarská hudobná jeseň - predstavenie hudobného odboru, 
- zájazd sláčikového orchestra na festival Fete de la masique do partnerského mesta Weilburg, 
- návšteva z partnerskej školy v Bochni – projekt medzinárodnej výmeny Na strunách, 
- účasť a dobré výsledky v rôznych výtvarných súťažiach, 
- zapájanie a organizácia rôznych divadelných predstavení v meste Kežmarok a iných 

slovenských mestách. 
 
Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok  
- koncert M Witkowského, 
- otvorenie novej koncertnej sály, 
- vernisáž Moje neistoty v Barónke, 
- vianočné koncerty, 
- otvorenie letnej turistickej sezóny, 
- Festival študentského remesla, 
- výchovné koncerty, 
- Kežmarské vianočné trhy, 
- Vernisáže – výtvarný odbor, 
- koncoročné koncerty, 
- vystúpenia na viacerých festivaloch a podujatiach. 
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Centrum voľného času 

Centrum voľného času spĺňa charakter otvoreného zariadenia a je prístupné všetkým deťom    
a mládeži počas celého školského roka, vrátane školských prázdnin. Ťažiskom činnosti centra 
voľného času je v jeho výchovno-vzdelávacej činnosti, záujmovej a rekreačnej činnosti pre 
deti a mládež.  
 
Celkový počet detí a mládeže zapojených do pravidelnej záujmovej činnosti v školskom roku 
2017/2018 bol k 15.9.2017 782  členov v 58 záujmových útvaroch 
 

Oddelenie  

Stav k 15.9.2017 

Počet členov  
Počet 

krúžkov 
Počet exter. 
pracovníkov 

jazykov a športových hier 676 47 26 

športu a kultúry  98 10 5 

prírodných a spoločenských vied 8 1 1 

SPOLU 782 58 32 

 

CVČ uskutočňovalo jednorazové, krátkodobé alebo pravidelne sa opakujúce podujatia, 
súťaže. Medzi príležitostné aktivity patrila účasť zamestnancov a dobrovoľníkov na 
podujatiach s celomestskou účasťou detí a mládeže ako príchod Mikuláša, oslavy Deň matiek, 
Detská tour P. Sagana, celoslovenská akcia s medzinárodnou účasťou EĽRO.  

V školskom roku 2017/2018 bolo ťažiskom pravidelnej záujmovej činnosti organizačne aj 
personálne (dohody o vykonaní práce) Centrum voľného času v Kežmarku. V CVČ pracovalo 58 
záujmových útvarov s počtom členov 782, z toho 718 z mesta Kežmarok. Činnosť záujmových 
útvarov bola zameraná na osvojenie si kľúčových kompetencií v oblasti telesnej a športovej, 
esteticko-výchovnej a vzdelávacej. Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti zabezpečovalo CVČ 
praktický výcvik žiakov na detskom dopravnom ihrisku. V rámci príležitostnej záujmovej činnosti 
zorganizovalo 122 príležitostných podujatí a akcií  a zúčastnilo sa ich 6 034 detí a žiakov. Boli to 
najmä súťaže, celomestské akcie a podujatia pre rodičov s deťmi a mládež v oblasti telesnej 
a športovej, pracovno-technickej, prírodnej a environmentálnej, esteticko-výchovnej a v oblasti 
jazykového vzdelávania. CVČ bolo organizátorom celookresných športových súťaží a olympiád. 
Počas prázdnin CVČ zorganizovalo 5 turnusov prímestského tábora, celkovo sa týchto táborov 
zúčastnilo 124 detí. Počas jesenných a jarných prázdnin sa deti mali možnosť zúčastniť klubovej a 
záujmovej činnosti v priestoroch CVČ ( tvorivé dielne, športové turnaje, pracovno-technické 
aktivity). Počas celého školského roka CVČ organizačne zabezpečovalo vedomostné olympiády, 
postupové a umelecké súťaže.  
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Záujmová činnosť sa okrem CVČ realizovala aj v základných a materských školách v rámci 
voľnočasových aktivít a v ŠKD. Záujmové útvary boli zamerané na oblasti: rozvoj komunikácie 
v cudzích jazykoch, šport, turistika, rozvoj umeleckých zručností. V základných školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok pracovalo 99 záujmových útvarov. 
Na území mesta Kežmarok v roku 2018 okrem základných škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok pôsobili školy a školské zariadenia zaradené 
v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych 
zriaďovateľov.  

1.8 Šport 

Mesto Kežmarok aj v roku 2018 vytváralo podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej 
kultúry a športu pre svojich obyvateľov. V meste Kežmarok je vybavenosť pre telovýchovu 
a šport sústredená najmä: 

1. v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka, 
2. na Zimnom štadióne, 
3. na Futbalovom štadióne – 1, 
4. na Futbalovom štadióne – 2, 
5. na Viacúčelovom ihrisku, 
6. na Letnom kúpalisku, 
7. v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
8. na sieti cyklistických chodníkov. 

 
Mestská športová hala Vlada Jančeka 
Je situovaná na ulici Nižná brána. V okolí je komplexná občianska vybavenosť bytových 
domov, v blízkosti je materská škola, základná škola, obchody a obchodné domy, hotely, 
banky a úrady okresného mesta. Lokalita sa zaraďuje do širšieho centra mesta. Hala je 
samostatne stojaci objekt s napojením na všetky inžinierske siete areálu s vlastnou kotolňou. 
Kapacita hľadiska v športovej hale je 350 sedadiel. Nad tribúnou sa nachádza miestnosť na 
ozvučenie haly a komentátorské stanovisko. Rozmery samotnej hracej plochy sú 34,7 x 20,6 
metrov. Drevená športová podlaha od dánskej firmy JUNKERS Sylva Sport – buk tlakom 
sušený je celoplošne odpružená a spĺňa najvyššie kritériá pre všetky druhy halových športov. 
Šatne a hygienické zariadenia sú delené zvlášť pre športovcov, trénerov a rozhodcov. V hale 
je osadená časomiera, ktorá spĺňa požiadavky pre všetky kolektívne halové športy. 
Mestská športová hala poskytuje priestor pre rôzne športové sústredenia vo volejbale, 
basketbale, futsale, halovom futbale, hádzanej. Svojimi parametrami spĺňa normy a pravidlá 
pre usporiadanie majstrovských súťaží na národnej úrovni v uvedených športoch. 
 
Zimný štadión 
Je situovaný na ulici Trhovište. V jeho okolí je komplexná občianska vybavenosť bytových 
a rodinných domov, v blízkosti je historické centrum mesta Kežmarok s pešou zónou. Zimný 
štadión je v rekonštrukcii, ale po jeho prvej etape bol spôsobilý pre jeho prevádzku. Štadión je 
samostatne stojaci objekt s napojením na všetky inžinierske siete s vlastnou kotolňou. 
Kapacita hľadiska po skončení rekonštrukcie bude 3.500 miest na sedenie. Štadión je 
kompletne ozvučený a po rekonštrukcii bude aj plne klimatizovaný. Rozmery ľadovej plochy 
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sú podľa kanadského vzoru, teda 61 x 26 metrov, ľadová plocha spĺňa všetky kritériá pre 
organizáciu majstrovských hokejových stretnutí. Šatne sú vybavené moderným nábytkom, 
sprchami, toaletami a klimatizáciou. 
Zimný štadión poskytuje priestor nielen pre hokejistov miestneho klubu na tréningy 
a majstrovské stretnutia v rôznych vekových kategóriách, ale aj školskej mládeži, všetkým 
záujemcom o hranie hokeja, ako aj verejné korčuľovanie. Po kompletnej rekonštrukcii bude 
Zimný štadión slúžiť ako multifunkčná hala. 
 
Futbalový štadión – 1 
Futbalový štadión je situovaný na ulici Trhovište. V okolí štadióna sa nachádza kompletná 
občianska vybavenosť bytových domov, obchodné domy, hotely, banky a úrady okresného 
mesta. Lokalita sa zaraďuje do úzkeho centra mesta. Štadión je samostatne stojaci objekt 
s napojením na všetky inžinierske siete areálu.  
Kapacita krytej tribúny je 350 sedadiel, nekrytej tribúny 1.000 miest, čiastočne na sedenie. 
Pod strechou tribúny sa nachádza miestnosť na ozvučenie štadióna a výsledková elektronická 
tabuľa. V samotnej budove tribúny sú šatne pre hráčov a rozhodcov  so sprchami a sociálnymi 
zariadeniami, ako aj VIP priestor. Samotná hracia plocha s kvalitným trávnatým povrchom 
má rozmery 105 x 65 metrov. Atletická dráha po obvode trávnatej plochy má škvárový 
povrch. 
Futbalový štadión poskytuje priestory pre všetky vekové kategórie miestneho futbalového 
klubu prevažne na majstrovské stretnutia. 
 
Futbalový štadión – 2 
Futbalový štadión je situovaný na ulici Tvarožnianska, smerom na sídlisko JUH. V okolí 
štadióna sa nachádza kompletná občianska vybavenosť bytových domov a obchodné domy. 
Lokalita sa zaraďuje do širšieho centra mesta. Štadión je samostatne stojaci objekt 
s napojením na všetky inžinierske siete v areáli.  
Kapacita tribúny je 200 miest na sedenie. V areáli štadióna sa nachádzajú šatne pre hráčov 
a rozhodcov so sprchami a sociálnym zariadením. Rozmery trávnatej hracej plochy sú 100 x 
60 metrov. Súčasťou štadióna je lukostrelecký areál s kompletným zázemím. 
Futbalový štadión poskytuje priestor hlavne pre tréningové potreby miestneho futbalového 
klubu vo všetkých vekových kategóriách, ale aj ďalšie podujatia rôzneho charakteru. Štadión 
využíva aj široká športová verejnosť na rôzne športové aktivity. 
 
Viacúčelové ihrisko 
Je situované v centre sídliska JUH. Využívané je hlavne mládežou kežmarského sídliska na 
rôzne športové aktivity. 
 
Letné kúpalisko 
Letné kúpalisko je situované na ulici Biela voda. V jeho okolí sa nachádza kompletná 
občianska vybavenosť bytových domov. Je to samostatne stojaci subjekt s dvoma bazénami. 
Detský bazén má plochu 36 m², hĺbku 0,4 metra a teplotu vody 35 °C, veľký bazén má plochu 
628,5 m², hĺbku 1,4 metra a teplotu vody 26 °C. Voda je obohatená morskou soľou. 
Kúpalisko sa využíva v mesiacoch jún – august pre celú verejnosť. V areáli kúpaliska sú 
sprchy, sociálne zariadenia, bufet, k dispozícii sú plastové lehátka a odkladacie skrinky pre 
osobné veci. 
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Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok sú vybavené telocvičňami 
a multifunkčnými ihriskami, ktoré sú k dispozícii nielen školopovinnej mládeži, ale aj širokej 
športovej verejnosti k rôznym športovým aktivitám. 
 
Sieť cyklistických chodníkov 
V okolí mesta Kežmarok sú vybudované cyklistické chodníky pre cyklošport a sú k dispozícii 
celej občianskej verejnosti. Cyklistický chodník spája mesto Kežmarok s Vrbovom 
a v opačnom smere pokračuje cez historické centrum mesta a napája sa na cyklistický chodník 
v Strážkach a Spišskú Belú s pokračovaním na Tatranskú Kotlinu. 

1.9   Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje: 
- Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra  
- Poliklinika 
- Lekári – štátni a súkromní 

 
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra  
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra vznikla v roku 2005 ako nezisková organizácia mesta 
Kežmarok. Sídlo má na Huncovskej ulici a svoje vysunuté pracoviská má na Hviezdoslavovej 
ulici. 
Najdôležitejšou zmenou v roku 2018 je začlenenie nemocnice do skupiny AGEL, ktorá je 
najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. 
S platnosťou od 01.07.2018 bol MsZ v Kežmarku odsúhlasený prenájom nemocnice 
spoločnosti AGEL SK a.s. na 20 rokov s 5 ročnou opciou. Vstup strategického partnera 
znamená nielen záruku stability nemocnice v sieti zdravotníckych zariadení, modernizáciu 
prístrojového vybavenia, ale hlavne skvalitnenie poskytovaných služieb pre pacientov.  
 
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra je poskytovateľom ambulantnej a ústavnej starostlivosti 
v rozsahu: 
 
AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ: 
Všeobecná ambulantná starostlivosť 

- Všeobecná ambulancia pre dospelých. 
 

Špecializovaná ambulantná starostlivosť 
- Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, 
- Ambulancia klinickej logopédie, 
- Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, 
- Ambulancia pediatrickej nefrológie, 
- Ambulancia pediatrickej neurológie, 
- Ambulancia úrazovej chirurgie, 
- Ambulancia vnútorného lekárstva (miesto výkonu Kežmarok), 
- Ambulancia vnútorného lekárstva (miesto výkonu Spišská Stará Ves), 
- Ambulancia vnútorného lekárstva – príjmová, 
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- Geriatrická ambulancia, 
- Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – antisterilná, 
- Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – príjmová, 
- Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, 
- Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – riziková, 
- Chirurgická ambulancia, 
- Chirurgická ambulancia – príjmová, 
- Kardiologická ambulancia, 
- Otorinolaryngologická ambulancia, 
- Pediatrická ambulancia. 
 
ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODNOVEJ ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI: 
- gynekológia a pôrodníctvo, 
- chirurgia, 
- úrazová chirurgia, 
- ortopédia, 
- otorinolaryngológia. 
 
ZARIADENIE SPOLOCNÝCH VYŠETROVACÍCH A_LIECEBNÝCH ZLOŽIEK: 
- rádiológia a počítačová tomografia – CT, 
- rádiológia – mamografia, 
- rádiológia – sonografia, 
- rádiológia. 

 
STACIONÁR 
- vnútorné lekárstvo. 

 
ÚSTAVNÁ STAROSTLIVOST: 
Ústavná starostlivosť v odboroch: 
- vnútorné lekárstvo vrátane JIS 34 lôžok, 
- pediatria 30 lôžok, 
- gynekológia a pôrodníctvo 31 lôžok, 
- chirurgia 8 lôžok, 
- úrazová chirurgia 4 lôžka, 
- anestéziológia a intenzívna medicína 5 lôžok, 
- neonatológia 16 lôžok, 
- plastická chirurgia 4 lôžka, 
- dlhodobo chorých 49 lôžok. 
 
Ústavná pohotovostná služba v odboroch: 
- vnútorné lekárstvo, 
- pediatria (príjmová), 
- gynekológia a pôrodníctvo (príjmová), 
- chirurgia. 
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Jednotky intenzívnej starostlivosti v odboroch: 
- vnútorné lekárstvo 4 lôžka, 
- JRSN (jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov) 3 lôžka. 
 
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania 
 
POZASTAVENÉ CINNOSTI: 
Špecializovaná ambulantná starostlivosť 
- Algeziologická ambulancia, 
- Ambulancia neurochirurgická, 
- Endokrinologická ambulancia, 
- Gastroenterologická ambulancia, 
- Ortopedická ambulancia, 
- Urologická ambulancia. 
 
Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti: 
- gastroenterológia, 
- urológia, 
- plastická chirurgia. 

 
Poslaním nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť s cieľom uspokojovať potreby 
pacientov. Táto zdravotná starostlivosť je aktuálne poskytovaná na 188 lôžkach, z toho 139 je 
akútnych a 49 pre dlhodobo chorých. 
 
V roku 2018 sa zrekonštruovali dlhodobo nevyužívané priestory operačných sál, ktoré budú 
slúžiť pre účely laboratórnych vyšetrovacích metód, konkrétne pre biochemické a 
hematologické laboratórium s krvným skladom. Zároveň sa ukončila modernizácia hlavného 
vstupu a prízemia nemocnice, kde sa nachádzajú ambulancie chirurgická, traumatologická, 
detská neurologická, USG, a tiež ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast. 
Realizovali sme výmenu interiérových dverí na centrálnej operačnej sále a pôrodnom trakte, 
vrátane výmeny vchodových dverí. Celková suma, ktorá sa viaže k modernizácii kežmarskej 
nemocnice predstavuje viac ako 201 tisíc EUR. Ide o jeden z najväčších investičných 
projektov v kežmarskej nemocnici za obdobie posledných rokov. 
Nemocnica organizovala v dňoch 20.–21. 4. 2018 celoslovenskú odbornú konferenciu XXI. 
Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra, ktoré sú tradične venované pamiatke 
slávneho kežmarského rodáka a priekopníka röntgenológie - Dr. Vojtechovi Alexandrovi. Na 
konferencii sa zúčastnilo vyše 400 zdravotníckych pracovníkov z rôznych kútov Slovenska. 
V júny nemocnica vysúťažila vo výberovom konaní Ministerstva zdravotníctva SR na 
prevádzkovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby s účinnosťou od 1. júla ambulanciu 
pohotovostnej služby pre deti a dorast a aj pre dospelých (APS).  
V dňoch 5. – 6. 11. 2018 sme úspešne obhájili certifikát kvality pre poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. Nemocnica je držiteľom certifikátu 
od roku 2007 a každoročne ho obhajuje bez jedinej nezhody s požiadavkami tejto 
medzinárodnej normy. 
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V rámci Nadácie AGEL sme sa zapojili do charitatívnej vianočnej zbierky šatstva, výťažok 
ktorej bol určený pre deti v Centre sociálnych služieb Kežmarok a Zariadeniu sociálnych 
služieb Jason, Spišská Stará Ves.  
Pre zamestnancov sa organizovali kultúrno-spoločenské akcie pri príležitosti medzinárodného 
dňa sestier, Medzinárodného dňa detí, Mikulášska nádielku pre deti zamestnancov, Firemný 
večierok pre zamestnancov, predvianočné stretnutie zamestnancov a zúčastnili sa aj súťaže vo 
varení vianočnej kapustnice, ktorú organizovalo mesto Kežmarok.  
Úspechy nemocnice vidíme najmä v oblasti pôrodníctva. Silnou stránkou pôrodníckeho 
oddelenia je preferovanie pôrodov prirodzenou cestou. V rámci celoslovenského projektu 
Sprievodca pôrodnicami, ktorý organizuje Health Policy Institute (HPI), sa kežmarská 
pôrodnica stabilne udržiava na prvých miestach v najnižšom počte cisárskych rezov. V roku 
2017 sa umiestnila na 3. mieste (15,7 %) a v roku 2018 na 1. mieste (17,24 %). Počet pôrodov 
v roku 2018 bol 945 a 271 pôrodov mimo spádovej oblasti okresu Kežmarok. Nemocnica má 
podľa INEKO (mimovládna nezisková inštitúcia) spomedzi hodnotených slovenských 
nemocníc najkratšiu dobu čakania pacienta privezeného záchrankou na urgentný príjem. 
Celoslovenský priemer za rok 2017 bol na úrovni 16,1 minúty a v kežmarskej nemocnici to 
bolo v priemere 11,4 minúty. Nemocnica sa v roku 2018 umiestnila v rebríčku všeobecných 
nemocníc Všeobecnej zdravotnej poisťovne na krásnom 4. mieste.  
Ambíciou nemocnice je pokračovať v procese modernizácie priestorov nemocnice a činností, 
ktoré súvisia s rozvojom medicínskeho vedomia, zabezpečovaním dostupnosti zdravotnej 
starostlivosti a skvalitňovaním služieb pre pacientov. 

1.10 Sociálne zabezpečenie 

Oblasť sociálnych vecí na úrovni obcí a miest platná legislatíva SR zaradila medzi originálne 
kompetencie samosprávy. Samosprávna pôsobnosť  je vymedzená jednak priamo  v zákone 
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 3 písm. p) - obec 
plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu), ale aj v ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisoch upravujúcich túto oblasť, najmä v zákone 
o rodine, o pomoci v hmotnej núdzi, v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele a pod. 
 
Oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu v Kežmarku zabezpečuje v zmysle platnej 
legislatívy tieto činnosti:  
- oblasť sociálnych služieb (sociálna a posudková činnosť, opatrovateľská služba), 
- oblasť sociálnych vecí (sociálnoprávna ochrana detí, osobitný príjemca, opatrovníctvo), 
- oblasť komunitnej a terénnej sociálnej práce. 

 
Oblasť sociálnych služieb (sociálna a posudková činnosť, opatrovateľská služba) 
zahŕňa: 

- poskytovanie sociálno-poradenskej práce prvého kontaktu, vrátane predbežnej 
klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia, 

- diagnostikovanie problému klienta vrátane spolupráce s rodinnými príslušníkmi, 
- sociálne šetrenie v prirodzenom prostredí  klienta, vyhotovenie sociálneho posudku, 
- vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu na podklade lekárskeho 

posudku a sociálneho posudku, 
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- vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, 
- zabezpečovanie podpornej sociálnej služby - odľahčovacej služby v zmysle zákona  

č. 448/208 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, 
- uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi mestom a prijímateľom 

sociálnej služby,  
- poskytovanie alebo zabezpečovanie konkrétnej sociálnej služby (opatrovateľskej 

služby v domácom prostredí klienta, v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení 
pre seniorov) fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, a to ambulantnou, terénnou, pobytovou 
alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa 
fyzická osoba zdržiava, 

- vedenie evidencie a vyhotovenie predpisov za poskytovanie opatrovateľskej služby, 
- spracovávanie mesačných výkazov opatrovateliek, 
- vedenie evidencie pohľadávok  za poskytovanú opatrovateľskú službu,  
- umiestňovanie seniorov do Domu s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8, 

Kežmarok, 
- súčinnosť so Zariadením pre seniorov a Zariadením opatrovateľskej služby Kežmarok 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
 
Počet vykonaných sociálnych šetrení         78  
Výzva na doplnenie potrebných náležitostí          2 
Záznam zo sociálneho šetrenia          78 
Sociálny posudok          79  
Posudok odkázanosti na sociálnu službu                102  
Zdravotný posudok posudkového lekára        72 
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu                    118 

z toho pre ZPS          49 
pre ZOS          22 
pre Denný stacionár           3  
pre opatrovateľskú službu              44  

Rozhodnutia o zastavení konania            7  
Rozhodnutia o prerušení konania           6 
Počet klientov opatrovateľskej služby v domácnosti       46 
Počet klientov DOS          11 
Počet  zamestnaných  opatrovateliek v sledovanom období     26 

z toho prijatých do prac. pomeru v r. 2018        6 
Uzatvorenie zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby      17 
Vyhotovenie dodatkov  k zmluvám        37 
Uzatvorenie zmlúv s platiteľmi úhrad           3 
Vyhotovenie  mesačných výpočtových listov pre platiteľov      153 
Umiestnenie seniorov do DOS           1 
Opatrovníctvo osôb pozbavených na právne úkony        1 
 

Oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje od 2. mája 2017 ako ďalšiu sociálnu službu  rozvoz 
teplej stravy (obedov) služobným motorovým vozidlom zo ZPS a ZOS Kežmarok priamo do 
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domácností seniorov, zdravotne ťažko postihnutých občanov mesta Kežmarok a občanov 
s nepriaznivým zdravotným stavom.  
Pre porovnanie –  v 10/2017 bolo rozvezených počas pracovných dní 557 obedov, 

v 11/2018 bolo rozvezených počas pracovných dní 829 obedov. 
 

Od 1. mája 2018 je rozvoz obedov zabezpečovaný aj počas sobôt, nedieľ a sviatkov. 
V roku 2018 bolo  rozvezených  10002 obedov domácností, z toho počas pracovných dní 
8737 a počas sobôt, nedieľ a sviatkov 1265 obedov. 
 
Počet podaných žiadostí o zabezpečenie stravovania pre seniorov      45
  
Počet podaných žiadostí o zabezpečenie donášky stravy do domácností          25                          
                                             
Oblasť sociálnych vecí (sociálnoprávna ochrana detí, osobitný príjemca, opatrovníctvo)  
- komplexná agenda na úseku sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (pôsobnosť 

mesta podľa zákona o obecnom zriadení, zákona o rodine a zákona č. 305/2005 Z. z. 
o SPOD a SK v znení neskorších predpisov – správy pre štátne orgány, súdy, sociálne 
šetrenia v rodinách, súčinnosť s detským domovom, krízovým strediskom a pod., 

- poskytovanie poradenstva na zverenom úseku v zmysle platnej právnej úpravy (napr. 
náhradná rodičovská starostlivosť, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť, sanácia 
rodinného prostredia a pod.),   

- zastupovanie na súde (mesto ako kolízny alebo procesný opatrovník vo veciach maloletých 
detí a v konaniach o pozbavenie, resp. obmedzenie spôsobilosti na právne úkony),  

- agenda na úseku opatrovníctva v prípadoch, ak je mesto súdom určený opatrovník pre 
osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony a sociálne šetrenia pre súdy na ich 
požiadanie v opatrovníckych veciach (kontrola dodržiavania súdom ustanovených 
povinností opatrovníka k opatrovancovi na území mesta), 

- komplexná agenda na úseku výkonu osobitného príjemcu na dávky v hmotnej núdzi 
a prídavky na deti v prípadoch, v ktorých poskytované dávky neplnili účel, na ktorý boli 
určené, 

- spracovanie žiadostí a vydávanie rozhodnutí na základe žiadostí o poskytnutie 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej dávky pomoci občanom a rodinám 
v hmotnej a sociálnej núdzi, z dôvodu vzniku mimoriadnej krízovej situácie alebo sociálnej 
udalosti odôvodňujúcej takúto pomoc za podmienok schválených VZN  č. 4/2010 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom 
mesta Kežmarok v znení VZN č. 4/2014. 

 
Počet spisov na výkon osobitného príjemcu na DHN a PnD        27    
Vyplatené  DvH a štátne dávky vo výške  28 920,52 Eur -   klientom  313  
Počet  žiadostí o dotáciu za výkon osobitného príjemcu      24 
Celková výška dotácie  za výkon osobitného príjemcu vyplatená ÚPSVaR       259,79 € 
Sociálne šetrenia v rodinách – ÚPSVaR, súdy, polícia, iné      49   
Jednorazová a mimoriadna dávka pomoci vyplatená 5 klientom vo výške         1 600 €  
Umiestnenie detí v detských domovoch -   spisy       11  
Počet detí  umiestnených v detských domovoch a krízových strediskách    16                            
Zastupovanie detí ako kolízny alebo procesný opatrovník -   spisy       6                  
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Účasť na súdnych pojednávaniach           3 
Opatrovníctvo osôb pozbavených na právne úkony         1 
 
Mesto prihlásilo a zabezpečilo účasť dvoch detí z nášho mesta zo sociálne znevýhodnenej 
rodiny do detského tábora Krupina v dňoch 19.8. – 28.08.2018. Uvedený tábor pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia organizovalo Občianske združenie Prevencia, 
bezpečnosť, solidarita Piešťany. 
 
Oblasť komunitnej a terénnej sociálnej práce  
- podpora sociálnej inklúzie (inklúzia = zahrnutie, obsiahnutie) osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením alebo osôb sociálne vylúčených prostredníctvom terénnej a komunitnej 
sociálnej práce priamo v domácnosti, v rodinách klientov a v komunite (konkrétna pomoc 
v konkrétnej životnej situácii občana, ktorý o pomoc požiadal sám alebo mu bola 
ponúknutá) s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity v dlhodobejšom 
časovom horizonte ( budovanie základných hygienických návykov, pomoc pri zaobstaraní 
bývania, starostlivosti o domácnosť, splácaní dlhov, hľadaní zamestnania, liečbe z rôznych 
závislostí a pod.), 

- sprostredkovanie a realizácia aktivít a opatrení zameraných na predchádzanie a riešenie 
sociálneho vylúčenia a sociálnej deprivácie, vrátane vzdelávacích a podporných aktivít 
v oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania, občianskych práv a povinností 
a pod., 

- navrhovanie spôsobov riešenia sociálnej situácie klienta a pomoc pri riešení jeho 
problémov, v nevyhnutných prípadoch ho odovzdať na riešenie príslušným inštitúciám, 

- sprostredkovanie a realizácia aktivít a opatrení zameraných na predchádzanie vzniku 
krízových situácií v rodine, predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického, 
fyzického a sociálneho vývinu a zamedzenie vzniku a nárastu sociálno-patologických 
javov v komunite. 

 
Od 1.7.2017 je mesto Kežmarok zapojené do Národného projektu Terénna sociálna práca 
a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Terénnu 
prácu vykonávala jedna terénna sociálna pracovníčka a dve terénne pracovníčky. Projekt bude 
pokračovať do 31.10.2019. 
 
V sledovanom roku 2018 bola terénnymi sociálnymi pracovníkmi poskytovaná  komplexná 
starostlivosť rodinám a jednotlivcom  žijúcim na okraji spoločnosti, a to  157 klientom, z 
ktorých 3 občania sú zdravotne postihnutí. Pomoc bola zameraná  na oblasť zamestnania, 
bývania, zdravia, sociálno-patologických javov, hospodárenia s finančnými prostriedkami, na 
spoluprácu so školou, vzdelávanie,  spoluprácu medzi klientom a inými subjektmi. 
Podstatná časť pomoci bola poskytovaná občanom, ktorí boli v priebehu roka klientmi 
nocľahárne, u ktorých sa okrem poskytovania sociálneho poradenstva a pomoci pri 
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov dbalo aj na  dodržiavanie nevyhnutnej 
základnej osobnej hygieny a poskytovalo sa potrebné ošatenie a obuv. 
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Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 
Zariadenie pre seniorov (ZPS) a Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) je zariadením 
poskytujúcim sociálnu starostlivosť celoročnou pobytovou formou. Okrem toho poskytuje aj 
sociálnu službu – stravovanie - obedy pre externých stravníkov a to invalidných a starobných 
dôchodcov mesta Kežmarok. Ústavnú starostlivosť v Zariadení pre seniorov a v Zariadení 
opatrovateľskej služby zabezpečujú: 

- úsek riaditeľky, 
- ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek, 
- sociálny úsek, 
- ekonomicko-prevádzkový úsek, 
- stravovací úsek. 

 
V ZPS a ZOS sa poskytujú odborné činnosti a to pomoc v odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a ošetrovateľská starostlivosť je 
zabezpečovaná zdravotnými sestrami a formou ADOS. V zariadení sa poskytujú obslužné 
činnosti a to ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a upratovanie. Medzi 
ďalšie poskytované činnosti patrí záujmová činnosť, osobné vybavenie a úschova cenných 
vecí.  

Kapacita ZPS je 115 klientov, kapacita ZOS 20 klientov. K 31. 12. 2018 boli poskytované 
služby pre celkom 111 klientov, z toho 95 v ZPS a 16 klientov v ZOS. Priemerná obsadenosť 
za poskytované služby za rok 2018 v prepočte na ubytovacie dni je 85,96 % v ZPS a 84,51 % 
v ZOS. V ZPS je priemerná mesačná obsadenosť v porovnaní s rokom 2017 rovnaká. 
Vzrástol však počet prijímateľov sociálnej služby v ZOS, celkovo sa priemerná obsadenosť 
v tomto zariadení zvýšila o 6 %. Celkovú kapacitu  zariadenia nie sme schopní naplniť, 
jednak z dôvodu nevhodného prostredia nerekonštruovaných oddelení pre imobilných 
obyvateľov a zároveň z dôvodu, že  na rekonštruovaných oddeleniach sa vybudovaním 
sociálnych zariadení znížila celková kapacita izieb. Obsadenosť lôžok bola koncom roka 2018 
mierne znížená a to z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie oddelenia A1.  

V priebehu roku 2018  bolo prijatých  do zariadenia 24 nových prijímateľov sociálnej služby 
(ďalej len PSS), z toho 5 do ZOS a 19 do ZPS. V roku 2018 sme evidovali jednu žiadosť 
o odľahčovaciu službu v ZOS, ktorej bola poskytovaná sociálna služba.  Pobyt v zariadení bol 
v roku 2018 ukončený u 29 PSS z toho 5 obyvateľov odišlo zo ZOS (3 odišli do súkromia a 2 
zomreli). V ZPS ukončilo pobyt 24 PSS, z toho 2 odišli do súkromia, 2 do iného zariadenia 
a 20 zomreli. K 31.12.2018 evidujeme v poradovníku 28 žiadostí o poskytovanie sociálnych 
služieb. 
 
Vekové pásma PSS v ZPS a ZOS popisujú nižšie uvedené tabuľky. Najväčšie zastúpenie 
obyvateľov v zariadení je vo  vekovej kategórii 63-74 rokov.  
Zariadenie pre seniorov  

Tabuľka: Počet prijímateľov sociálnej služby (PSS) v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2018 
 

Vekové pásma PSS 63-74 75-79 80-84 85-89 nad 89 
Počet PSS v ZPS 32 18 13 19 13 
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Zariadenie opatrovateľskej služby  
Vekové pásma PSS 40-62 63-74 75-79 80-84 85-89 nad 89 
Počet PSS v ZOS 3 5 2 2 3 1 

Tabuľka: Počet prijímateľov sociálnej služby (PSS) v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2018 

Klienti v ZPS a ZOS v členení podľa stupňa odkázanosti k 31. 12. 2018 

Druh  
služby 

Obdobie 
2018 

Iné 
vážne 

dôvody 

I. 
stupeň 

II. 
stupeň 

III. 
stupeň 

IV. 
stupeň 

V. 
stupeň 

VI. 
stupeň 

 
ZPS 

2016 4 1 15 6 19 19 36 

2017 3 1 6 2 22 18 48 

2018 - 1 0 1 18 19 53 

 
ZOS 

2016 - 0 6 3 2 0 0 

2017 - 0 3 5 3 0 6 

2018  0 5 4 1 0 6 

Tabuľka: Prehľad stupňov odkázanosti na pomoc inej FO v zariadení k 31.12. v rokoch 2016-2018 
 
Obyvatelia zariadenia sú rozdelení do jednotlivých skupín (podľa intelektu, záujmov a pod.), 
v týchto skupinách sa pravidelne podľa stanoveného harmonogramu realizujú pestré 
terapeutické alebo voľnočasové aktivity.   
 
Individuálne rozvojové plánovanie sa realizujú v tíme formou individuálneho prístupu ku 
klientovi. Na individuálnom plánovaní sa podieľa tím zamestnancov a to kľúčový pracovník – 
opatrovateľka, úseková sestra, sociálny pracovník a fyzioterapeut. Tento tím si pravidelne na 
sedeniach hodnotí aktuálny stav klienta, možnosti zvýšenia samostatnosti, potreby klienta 
a podobne.  
 
ZPS a ZOS ponúka možnosť odoberania obedov do obedárov pre externých stravníkov a to na 
základe súhlasného stanoviska mesta Kežmarok.  Ide o  službu umožňujúcu  odoberať obedy 
pre invalidných a starobných dôchodcov s trvalým pobytom v Kežmarku. Podmienky 
poskytovania tejto sociálnej služby sú definované VZN mesta Kežmarok.  
Počet externých stravníkov v roku 2018 stúpol o 25% v porovnaní s rokom 2017. Dôvodom 
navýšenia počtu vydaných obedov externým stravníkom je kvalita poskytovanej stravy 
a taktiež  rozšírenie sociálnych služieb a to možnosťou  zabezpečenia donášky stravy 
sociálnym oddelením MsÚ Kežmarok.   
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 Graf: Porovnanie počtu vydaných obedov stravníkom mesta 2016-2018 
 
Poslaním ZPS a ZOS je vytvoriť v zariadení príjemné a dôstojné prostredie pre život a 
poskytovať takú podporu a pomoc klientom, aby pri zachovaní maximálnej 
samostatnosti mohli viesť plnohodnotný a kvalitný život. Hlavným strategickým cieľom 
ZPS a ZOS je trvalé zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v zariadení. V súlade 
s týmto cieľom sme aj  v roku 2018  poskytovali sociálne služby  a na jednotlivých úsekoch 
sme si zadefinovali čiastkové ciele. 

 
Zariadenie sa na trhu sociálnych zariadení postupne etabluje ako sociálne zariadenie, ktoré 
poskytuje kvalitné sociálne služby so zameraním na prijímateľa sociálnej služby. Dôkazom 
toho je aj monitorovaná spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a evidencia poradovníka 
čakateľov na umiestnenie v zariadení. Zvýšený záujem je aj o poskytovanie obedov pre 
invalidných a starobných dôchodcov mesta Kežmarok.  

 
Rok 2018 bol pre ZPS a ZOS pomerne náročný a to z pohľadu prebiehajúcej rekonštrukcie 
dvoch oddelení – C a A1. Hlavným zámerom rekonštrukcie bolo zvýšenie ubytovacieho 
komfortu obyvateľov, zabezpečenie bezbariérovosti a naplnenie legislatívnych požiadaviek 
týkajúcich sa hlavne rozmerov izieb a počtu sociálnych zariadení. Celkové náklady na 
rekonštrukciu a modernizáciu ďalších dvoch oddelení  a to oddelenia C a A1 predstavujú 
výšku 280 000,- €. Mesto Kežmarok v spolupráci s Centrom podpory regionálneho rozvoja 
v Kežmarku získalo z Úradu vlády SR regionálny príspevok na túto rekonštrukciu  vo výške 
230 000,-€, zvyšných 50 000,-€ vyčlenilo mesto Kežmarok z vlastných zdrojov. 
Z prevádzkových dôvodov sa rekonštrukcia realizovala postupne a bola rozdelená na dve 
etapy. Začali sme s rekonštrukciou oddelenia C, ktoré sa nachádza  na prízemí zariadenia, 
následne po nasťahovaní obyvateľov na toto zrekonštruované oddelenie, sa pokračovalo 
v rekonštrukcii ďalšieho oddelenia A1, ktoré sa  nachádza na  1. poschodí.  
 
Stavebné usporiadanie pôvodných oddelení bolo nasledovné, izby obyvateľov boli pomerne 
malé, obyvateľom boli k dispozícii spoločné dámske a pánske toalety a  jedna spoločná 
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kúpeľňa v rámci celého oddelenia. Rekonštrukciou sa vybudovali nové oddelenia 
s priestrannými izbami, ktoré spĺňajú predpísanú legislatívu.  Každá izba má vlastné 
bezbariérové sociálne zariadenie – WC a sprchu.  Izby sú vybavené novším interiérovým 
nábytkom – skrine, nočné stolíky, police, komfortné polohovateľné postele, TV, stoly, 
stoličky a ďalšie vybavenie. Vybudovaním komfortných izieb so samostatnými sociálnym 
zariadením sa zabezpečilo väčšie súkromie obyvateľov a podporilo sa udržanie maximálnej 
miery sebestačnosti pri každodenných aktivitách, čo je jedným z našich poslaní. 
Rekonštrukcia priniesla dôstojné podmienky pre život našich obyvateľov a zároveň aj 
príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov zariadenia.  
 
Nocľaháreň 

Mesto Kežmarok zabezpečuje podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
v znení neskorších predpisov ako druh sociálnej služby prístrešie formou prenocovania na 
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v 
Nocľahárni, na Slavkovskej ulici č. 47A v Kežmarku. Nocľaháreň je organizačnou jednotkou 
Mestského úradu Kežmarok, ktorej chod bezprostredne riadi, koordinuje a kontroluje 
oddelenie sociálnych vecí.  
 
Nocľaháreň je prevádzkovaná celoročne a v zmysle platnej legislatívy poskytuje: 
1) ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, 
2) sociálne poradenstvo,  
3) nevyhnutné ošatenie a obuv, 
4) vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. 
 
V nocľahárni sa poskytuje sociálna služba na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na 
uspokojovanie základných životných potrieb plnoletej fyzickej osobe bez prístrešia, 
prednostne s trvalým pobytom v meste Kežmarok. Všeobecnými podmienkami pri prijatí 
plnoletej fyzickej osoby do nocľahárne je potvrdenie lekára o bezinfekčnosti a potvrdenie o 
poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, resp. potvrdenie o inom príjme. 
Sociálnu službu v nocľahárni nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si 
vyžaduje zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení. V roku 2018 bola služba 
prenocovania poskytnutá  v nocľahárni 15 klientom a mesto zabezpečilo sociálny pohreb 
jednému  občanovi bez prístrešia v celkovej sume 564,52 Eur.  

 
Denné centrum 
 
V meste Kežmarok pôsobí Denné centrum na ulici Martina Lányiho 3. Tvoria ho dva kluby: 
Klub kresťanských seniorov v počte 90 členov a Klub dôchodcov v počte 75 členov.   
Podľa § 56 ods. 2 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov, sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá 
dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom 
alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa 
záujmová činnosť. Organizačne je denné centrum začlenené pod oddelenie sociálnych vecí, 
oba kluby však fungujú ako samosprávne jednotky. Každý klub má vlastný samosprávny 
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orgán skladajúci sa zo zvolených členov, ktorý zodpovedá za činnosť centra, hospodárenie s 
finančnými prostriedkami (finančné prostriedky z príspevkov mesta a členských poplatkov).  
Denné centrum v spolupráci s oddelením sociálnych vecí utvára a zabezpečuje podmienky pre 
záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity kežmarských seniorov. 
Usporadúvajú sa tu besedy, resp. prednášky na rôzne témy týkajúce sa zdravia, bezpečnosti, 
výživy a podobne. Organizuje sa turistický krúžok, v ktorom si seniori udržujú a rozvíjajú 
svoju telesnú i duševnú kondíciu. Členovia centra sa stretávajú na spoločných posedeniach pri 
príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa záujmu organizujú výlety na 
Slovensku i v zahraničí. V centre je pre členov k dispozícii jeden počítač pripojený na 
internet.  

 
V priebehu roka bola upravená fasáda objektu Denného centra a v areáli športoviska bol 
osadený minigolf pozostávajúci z troch dráh – priama dráha, vulkán a šikmý kruh 
s V prekážkou. Priestory centra boli vybavené vertikálnymi žalúziami, 14 kusmi 
prachotesných svietidiel s LED trubicami, pri vstupe do objektu bolo inštalované svietidlo so 
senzorom, centrum bolo vybavené záhradným grilom a novým nábytkom v kancelárii a dvoch 
spoločenských miestnostiach. Seniori denného centra mali počas roka k dispozícii aktuálne 
vydania časopisov Slovenka a Zdravie, zakúpili si novú kroniku. Dvakrát v týždni sa seniori 
stretávali na kreatívnej tvorbe a vyrábali rôzne darčekové predmety. V rámci roka mali 
niekoľko posedení – fašiangové, veľkonočné, prvomájové, vianočné a zúčastnili sa 
niekoľkých výletov – hora Butkov - Ladce - Nimnice, Nowy  Sacz, Litmanová. 
Dobrovoľnícke aktivity boli zamerané najmä na návštevy osamelých, resp. imobilných členov 
centra ako aj členov s nepriaznivým zdravotným stavom. 
 
Osadenie minigolfu 
 

      
 
V areáli športoviska  Denného centra sa v júli uskutočnil prvý ročník športových hier 
seniorov. Jednotlivých súťaží sa zúčastnilo viac ako dvadsať súťažiacich z piatich klubov 
seniorov, ktorí súťažili v piatich disciplínach hod basketbalovou loptou na kôš, šípky, ruské 
kolky, kop na bránu a minigolf. 
Športové hry seniorov  
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V mesiacoch október a november  sa v centre uskutočnila prednáška „Ako sa nedať oklamať 
podvodníkom“, ktorú prednášali zamestnanci Odboru prevencie kriminality kancelárie 
ministra vnútra SR a prednáška na tému Alzheimerova choroba. 
Iniciatívou samosprávy začala v štvrtom štvrťroku aktívna spolupráca klubov seniorov 
pôsobiacich na území mesta, a to ZO Jednoty dôchodcov  na Slovensku so sídlom 
v Kežmarku, Združenie kresťanských seniorov a Klub dôchodcov. V rámci spolupráce sa 
v októbri uskutočnil spoločný výlet do Nowého Targu a začala sa realizácia aktivity 
medzigeneračnej spolupráce seniorov a študentov, ktorej výsledkom bude spoločná príprava 
jedál z receptov odovzdaných seniormi.  
 
Úmrtím seniorov vyššieho veku sa počet členov denného centra v priebehu roka znížil na 159. 
   
Aj v roku 2018 bolo bezplatné sociálne poradenstvo poskytované všetkým občanom, ktorí 
navštívili oddelenie sociálnych vecí osobne, prípadne oddelenie kontaktovali písomne, 
telefonicky alebo prostredníctvom mailovej pošty. 

Hlavným cieľom samosprávy v sociálnej oblasti je snaha umožniť ľuďom v nepriaznivej 
sociálnej situácii zotrvať v spoločnosti ako jej: 

• rovnocenní členovia, 
• využiť ich duševný a fyzický potenciál,  
• žiť nezávisle v kontakte s inými osobami v prirodzenom sociálnom prostredí. 

1.11 Mestská polícia 

Mestská polícia Kežmarok je poriadkový útvar, pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí 
verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva, a z rozhodnutí 
primátora mesta. Základné úlohy Mestskej polície Kežmarok, jej organizácia, práva a 
povinnosti príslušníkov mestskej polície sú zakotvené v Zákone SNR č. 564/1991 Zb. o 
obecnej polícii v znení neskorších predpisov.  
 
Mestskú políciu Kežmarok zriadilo Mesto Kežmarok všeobecne záväzným nariadením číslo 
3/1991 o zriadení mestskej polície na svojom zasadnutí dňa 25 . júna 1991.  
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Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Náčelníka Mestskej polície Kežmarok plk. JUDr. 
Jozefa Marhefku na základe výberového konania na návrh primátora mesta do funkcie 
vymenovalo Mestské zastupiteľstvo dňa 26.03.2015 a schválilo uznesením č. 79/2015.  
 
Náčelníka zastupuje stály zástupca náčelníka pplk. Milan Kušnirák. Funkciu stáleho zástupcu 
náčelníka schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa 24.10.2006, uznesením č. 250/2006.  
 
Podrobnejšiu úpravu mestskej polície, jej úlohy, postavenie, povinnosti pracovníkov a iné 
špecifiká bližšie upravuje Štatút Mestskej polície mesta Kežmarok  schválený uznesením 
MsZ v Kežmarku č. 3/2016 dňa 15.03.2016 a Organizačný poriadok Mestskej polície  
schválený uznesením MsZ v Kežmarku č. 134/2016 dňa 22. 06. 2016.  
 
Na Mestskej  polícii  Kežmarok je  zamestnaných celkom 18 príslušníkov MsP vrátane 
náčelníka a zástupcu náčelníka.   Od 01. 09. 2016 bolo zriadené miesto administratívno-
technického pracovníka mestskej polície. Za účelom skvalitnenia práce príslušníkov MsP  
vydava  náčelník MsP  „Pokyny náčelníka“. V platnosti sú tieto pokyny: 
- 2/2015 zo dňa 08. 12. 2015,  ktorým sa upravuje postup pri objasňovaní a prejednávaní 

priestupkov príslušníkmi Mestskej polície Kežmarok, 
- 1/2016 zo dňa 15. 03. 2016, ktorým sa určuje postup pri manipulácii s nájdenými   

stratenými vecami príslušníkmi MsP Kežmarok, 
- 1/2017 zo dňa 20.01. 2017, ktorým sa definujú základné druhy služieb, systém 

koordinovania pracovných činnosti a ukladajú sa úlohy príslušníkom Mestskej polície 
Kežmarok, 

- 1/2018 zo dňa 18.06.2018, ktorým sa rozdeľujú vybrané úlohy mestskej polície 
a zabezpečuje sa ich plnenie príslušníkmi Mestskej polície Kežmarok. 

 
Výkon služieb je zabezpečený v nepretržitom režime, v 12-hodinových zmenách, pričom sú 
stále v službe minimálne traja príslušníci mestskej polície. Telefónna linka 159 je v prevádzke  
nepretržite. V roku 2018 bolo celkom prijatých 6 430 telefonických oznámení a podaní.  
Osobných oznámení, podnetov a požiadaviek od občanov bolo príslušníkmi MsP  2 768. 
Okrem uvedeného nepretržitého režimu služieb sú  realizované  bezpečnostné akcie  
(nasadenie väčšieho počtu policajtov ad hoc – napríklad počas EĽRO, na krátkodobé 
podujatia organizované v meste,  akými sú rôzne spoločenské,  kultúrne podujatia, vystúpenia 
skupín, požiadavky mesta na zabezpečenie verejného poriadku) a bezpečnostné opatrenia (ide 
o dlhodobé zameranie sa na špecifickú činnosť – napríklad sprevádzkovanie parkovacieho 
systému, ktoré je realizované od  roku 2015, opatrenia v súvislosti s teroristickými útokmi 
v Paríži a vlnou prisťahovalcov v Európe, útokmi na autority a predstaviteľov),  v meste 
Kežmarok, najmä na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 
a mimoriadnych situácií  je realizované zvýšené nasadenie policajtov do preventívnych 
opatrení (napríklad pešie hliadkovanie na cintorínoch počas Sviatku všetkých svätých 
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a v jesennom období vo večerných hodinách, vo vianočnom období hliadkovanie v okolí  
nákupných stredísk).  

 
V priebehu kalendárneho roka sa realizovala odborná a bezpečnostná príprava príslušníkov 
mestskej polície, ktorá spočíva najmä v preškoľovaní platných právnych predpisov, 
v zdokonaľovaní policajtov vo fyzickej príprave a v streleckej príprave. Školenie 
a preskúšanie z náčelníkom MsP  určenej časti odbornej prípravy absolvovali všetci 
príslušníci MsP, pričom všetci dosiahli požadované výsledky. O vysokej odbornej 
pripravenosti príslušníkov MsP svedčia umiestnenia počas streleckých pretekov z ručných 
zbraní, ktoré sa konali pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku Ozbrojených síl SR XVII. 
ročník. Taktiež sa družstvo MsP Kežmarok zúčastnilo streleckých pretekov v meste Nowy 
Targ v Poľsku.  

 
Základné úlohy mestskej polície:  
sú zakotvené v § 3 zákona o obecnej polícii. Plnenie základných úloh mestskou políciu v roku 
2018 bolo zabezpečené nasledovne:  
 
a/ Zabezpečenie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane jej obyvateľov 
pred ohrozením ich života a zdravia:  
 
V roku 2018 bol verejný poriadok v meste Kežmarok zabezpečený na požadovanej úrovni.  
K závažným narušeniam verejného poriadku nedošlo. Bežné prípady sa riešili priebežne 
počas celého kalendárneho roka. V prílohe č. 1 tejto správy je rozpracovaný prehľad 
o dokumentovaní a riešení  priestupkov v kalendárnom roku 2018.   V prílohe č.  2 je grafické 
znázornenie počtu páchaných priestupkov a analýzy. Pod úsek verejného poriadku 
zaraďujeme najmä priestupky podľa § 47, 49, 50 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších právnych predpisov a porušenia VZN mesta Kežmarok. Celkom bolo 
v roku 2018  na tomto úseku realizovaných 326 priestupkov (vrátane priestupkov vyriešených 
napomenutím) 

 
V priebehu roka 2018 boli mestskou políciou  zabezpečované viaceré významné spoločenské 
a kultúrne podujatia v meste Kežmarok. Za najdôležitejšie môžeme považovať Európske 
podujatie - EĽRO 2018,   zabezpečenie návštev  významných štátnych a politických 
predstaviteľov, diplomatov v meste Kežmarok a významných miestnych podujatí,  akými boli   
napríklad oslavy Mikuláša, oslavy príchodu Nového roku, Lesnícke dni, Poľovnícke dni, 
SNP, zabezpečovanie kultúrnych vystúpení počas Kežmarského kultúrneho leta 
a zabezpečovanie trhových dní v meste. Z najvýznamnejších športových podujatí sme 
zabezpečovali cyklistické preteky, podujatie, hokejbalový turnaj, volejbalové turnaje a iné 
menšie  športové podujatia, nočný beh mestom a mnoho iných.   
  
Príslušníci mestskej polície v roku 2018 predviedli na útvar mestskej polície celkom 10 osôb.  
Nepretržite je vykonávaný monitoring verejného poriadku kamerovým systémom. 
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Monitoringom bolo zistených 1309 porušení iných zákonov a všeobecne záväzných právnych 
predpisov a podozrení z možného protispoločenského konania, ktoré boli spravidla okamžite 
realizované hliadkou MsP.  
 
b/  Spolupôsobenie s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, 
majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo 
zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích 
systémov (pulty centralizovanej ochrany). 
V rámci spolupráce s Policajným zborom vykonali príslušníci mestskej polície celkom 8 
preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na kontrolu požívania alkoholických nápojov 
a iných návykových látok maloletými a mladistvými osobami, pričom zistili v  štyroch 
prípadoch podávanie alkoholických nápojov tejto kategórii osôb. Počas týchto akcií 
príslušníci vstúpili  do prevádzok pohostinských a reštauračných zariadení 51-krát,  pričom 
skontrolovali 19 osôb. Počet vykonaných dychových skúšok u kontrolovaných osôb bol v 19 
prípadoch. Touto činnosťou sme preventívne a profylakticky  pôsobili na úseku nadmerného 
požívania alkoholických  nápojov mladistvými a maloletými osobami, ktorých ďalšie konanie 
po požití alkoholických nápojov často vedie k vandalizmu a poškodzovaniu majetku občanov.  
V dvoch prípadoch bolo zistené záškoláctvo. 

 
Príslušníkmi mestskej polície alebo občanmi  bolo v roku 2018 nájdených celkom 160 vecí. 
Tie boli následne odovzdané  a zaevidované na útvare mestskej polície.  Následne bolo 113  
vecí  stotožnených a vrátených  vlastníkom. Ostatných nájdených vecí bolo 47, ak sa nezistí 
ich majiteľ, budú v najbližšom období odovzdané Okresnému  úradu,  Oddelenie majetkovo - 
právne Prešov. 

 
Ochranu majetku občanov a organizácií  zabezpečujeme formou pultu centrálnej ochrany.  Na 
tento systém, ktorý prevádzkuje mestská polícia je pripojených celkom 89 užívateľov a v roku 
2018 sme na ochranu týchto objektov po prieniku signálu zasahovali celkom 613. Išlo 
o preventívne výjazdy, vzhľadom na to, že ani v jednom prípade nebol objekt narušený 
páchateľom.  

 
Tento ukazovateľ je veľmi priaznivý, nakoľko napojenie  objektu na pult centrálnej ochrany 
mestskej polície  vo veľkej miere pôsobí preventívne a odrádza páchateľov od možného  
narušenia objektu - vlámania sa do objektu.  

 
Počas výkonu hliadkových služieb vykonali príslušníci mestskej polície v roku 2018 celkom 
16 023  kontrol vytipovaných objektov, ktoré sa nachádzajú prevažne v zónach so zvýšeným 
hliadkovaním. Medzi zóny so zvýšeným hliadkovaním máme zaradené ihriská, okolia škôl, 
okolia nákupných centier, stanice hromadnej prepravy osôb, cintoríny, pamiatkové zóny  
a ďalšie ad hoc určené miesta (napríklad miesta konania kultúrnych podujatí, diskotéky, 
zábavy a pod.). 
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c/  Úsek ochrany životného prostredia v obci: 
Príslušníci mestskej polície na tomto úseku zabezpečujú najmä odchyt túlavých zvierat, ktoré 
sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Kežmarok. V roku 2018 bolo celkovo 
odchytených 65 psov a mačiek, z ktorých bola väčšina umiestnená v útulku, s ktorým je 
každoročne  spracovaná zmluva o spolupráci.  Občania mesta Kežmarok z vlastnej iniciatívy 
odniesli do útulku 30 zvierat. Celkový počet zvierat umiestnených v útulku za rok 2018 je 95.  
 
Porušenie zákona, ktorý spresňuje podmienky chovu a držania psov č. 282/2002 Z. z.  bolo  
zistené v 83 prípadoch a majiteľom týchto psov boli uložené pokuty v blokovom konaní vo 
výške 445,- €. Porušenie zákona o ochrane nefajčiarov bolo zistené v 89 prípadoch 
a páchateľom týchto priestupkov  boli uložené pokuty v blokovom konaní vo výške 590,- €.   
 
Každodenne je vykonávané monitorovanie životného prostredia príslušníkmi mestskej polície  
počas hliadkových  služieb. Zistené nedostatky sú neodkladne odovzdávané príslušným 
pracoviskám mestského úradu a o prípadoch ohrozenia životného prostredia je upovedomený 
aj odbor životného prostredia Okresného úradu Kežmarok.  Taktiež je zaznamenaná veľmi 
dobrá spolupráca s VPS a TS mesta Kežmarok.  Zistenie  takýchto udalostí  je  zaznamenané 
v hláseniach zo služieb za bežný operačný deň. Celkom bolo v roku 2018 zaznamenaných 
148 takýchto udalostí – zistených nedostatkov.  
 
d/ Úsek dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 
priestranstvách  a verejne prístupných miestach.   
Tomuto úseku je denne venovaná pozornosť a denne je vykonávaný monitoring najmä u osôb 
sociálne vylúčených skupín, prevažne bez domova, kontrola venčenia psov, monitorovanie 
nelegálnych skládok, kontrola dodržiavania zákazu fajčenia na verejne prístupných miestach. 
Zistené priestupky na tomto úseku  sú spravidla  vybavené v blokovom konaní.    
 
e/  Na úseku vykonávania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského 
zastupiteľstva a rozhodnutiu primátora mesta   
Hliadkovou službou  je  denne kontrolované dodržiavanie  VZN, ktoré spadá  do  pôsobnosti 
mestskej polície. Celkom bolo v roku 2018 zistených 1452 (zahrnuté aj platené parkovanie 
VzN)  porušení všeobecne záväzných nariadení Mesta Kežmarok.  Uznesenia Mestského 
zastupiteľstva sú priebežne plnené a aktuálne sú splnené a sú priebežne plnené rozhodnutia 
a pokyny primátora mesta.  
 
f/  Na úseku odhaľovania priestupkov boli plnené úlohy počas celého kalendárneho roka.  
Celkom bolo v roku 2018 vybavených 3 779 priestupkov. Štatistika páchania priestupkov  je 
uvedená v texte nižšie a  je rozpracované aj grafické znázornenie počtu spáchaných 
priestupkov. 
 
g/  Na úseku oznamovania porušenia právnych predpisov príslušným orgánom, ktoré 
boli mestskou políciou zistené pri plnení jej úloh a nepatria do jej  pôsobnosti bolo celkom 



 

 43

Výročná správa Mesta Kežmarok za rok 2018 

oznámených na Odbor Všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Kežmarok 7 vecí.  Na 
OO PZ Kežmarok boli postúpené 2 vecí, z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu.  
Do správneho konania boli postúpené dva prípady.  Celkom boli postúpené iným orgánom 2 
prípady.  
 
h/  Príslušníkmi mestskej polície boli v roku 2018 neboli zistené prípady požívania 
alkoholických nápojov osobami maloletými a mladistvým. Prípad  zákazu predaja 
alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov v roku 2018 zistený nebol. Boli zistené 
dva prípady záškoláctva, ktoré boli odovzdané OO PZ. 
 
i/   Na úseku prevencie  
Mestská polícia sa aktívne podieľala na realizácií preventívnych projektov: 
 
 Prednášky, besedy a ukážky práce MsP 
 
Dôraz bol kladený najmä na vykonávanie prednášok príslušníkmi MsP žiakom a študentom 
proti užívaniu drog a iných návykových látok, s prevenciou proti záškoláctvo, 
protizákonnému a viktímnemu správaniu,  ktorých bolo vykonaných celkom 37 (37 tried 
žiakov základných a stredných škôl v meste) a zúčastnilo sa na nich  727  žiakov. Deťom 
materských škôl bola venovaná pozornosť a boli vykonané ukážky  figúrkami – „maskotmi“ 
MsP počas akcie „Deň otvorených dverí“,  konaného pri príležitosti Medzinárodného dňa 
detí. Akcie sa zúčastnilo niekoľko stoviek detí.  Okrem toho zabezpečovali príslušníci MsP 
Kežmarok prednáškovú činnosť a ukážky práce deťom v detských domovoch / viď. ďakovný 
list /. 
 
Ďalšou cieľovou skupinou preventívnych aktivít mestskej polície sú seniori.   
 
Preventívno-bezpečnostný projekt „Pomoc seniorom“ 
 
Príslušníci MsP  spoločne s pracovníčkami oddelenia sociálnych vecí Mesta Kežmarok 
v letnom období vypomáhali pri výstavbe športoviska pre seniorov Denného centra 
v Kežmarku, spojenú s  osvetou pre seniorov zameranou proti „šmejdom“, viktimnému 
správaniu sa seniorov a prevenciou proti trestnej činnosti páchanej na senioroch. Zároveň boli 
seniori informovaní o vhodných aj anonymných spôsoboch zapojenia  sa do projektu ochrana 
verejného poriadku, čo sa pozitívne odrazilo vo zvýšení počtu prijatých oznámení 
o protispoločenskej činnosti mestskou políciou. Viď príloha č. 4 – fotodokumentácia. 
 
Významným profylaktickým a preventívno výchovným opatrením na ktorom sa spolupodieľa 
MsP  je:  
„Projekt  pravidelné kontroly  reštauračných a pohostinských zariadení na podávanie 
alkoholu maloletým a mladistvým, so zameraním na problém záškoláctva“ 
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Dňa 28.01.2010 bol spracovaný a realizovaný spoločný projekt „Pravidelné kontroly 
 reštauračných a pohostinských zariadení na podávanie alkoholu maloletým a mladistvým, so 
zameraním na problém záškoláctva“. Na projekte sa spolupodieľa Úrad práce sociálnych vecí 
a rodiny Kežmarok, Okresné riaditeľstvo  Policajného zboru a Mestská polícia Kežmarok.  
 
Na základe uvedeného projektu v roku 2018 bolo vykonaných 8 kontrol reštauračných 
zariadení, počas kontrol bolo skontrolovaných 51 prevádzok, u 19 mladistvých bla vykonaná 
dychová skúška s negatívnym výsledkom. V dvoch prípadoch bolo zistené záškoláctvo, ktoré 
realizovali príslušníci Policajného zboru.  
 
Okrem uvedených projektov sa príslušníci MsP podieľali na preventívnej aktivite „Prvý 
otvorený deň Karate Shorin ryu na Slovensku“ dňa 23.6.2018.  
 
Projekt ochrana verejného poriadku ochrancami verejného poriadku 
Dňa 9.3.2016 bol primátorom mesta Kežmarok podpísaný preventívno-bezpečnostný projekt 
„Ochrana verejného poriadku ochrancami verejného poriadku“. 
 
Realizácia projektu začala dňom 15.3.2016. Projekt bol medializovaný v miestnych médiách.  
 
Po medializácií a spropagovaní projektu boli za ochrancov verejného poriadku prijatí štyria 
pracovníci. Menovaní pracovali na základe dohody o pracovnej činnosti až do 31.12.2018. 
Uvedení pracovníci sa aktívne podieľali na činnosti MsP najmä v pešej hliadkovej službe. 
 
Mediálna propagácia zvýšila záujem občanov mesta Kežmarok o ochranu verejného poriadku, 
čo sa pozitívne prejavilo v počte telefonických oznámení, ktorých v roku 2015 MsP 
zaznamenala 3627 s každoročným nárastom až na 6430 v roku 2018. Taktiež sa to pozitívne 
odrazilo v počte osobných oznámení, podnetov, požiadaviek a informácií od občanov, ktorých 
v roku 2015 bolo zaznamenaných 540 a v roku 2018 až 2 748. Rámec oznámení a podnetov 
bol veľmi široký a to od zabezpečenie cestnej premávky, nefungujúce semafory, nesprávne 
parkovanie vozidiel, rôzne krádeže, schválnosti medzi občanmi, poškodzovanie vecí, 
ublíženia na zdraví, znečisťovanie ovzdušia a komunikácií, ohrozenie psami, živočíchmi a iná 
rôznorodá protispoločenská činnosť.  
 
Uvedené sa prejavilo v počte realizovaných priestupkov, ktorých v roku 2015 bolo 
zaznamenaných 1169 s medziročným nárastom až na 2596 v roku 2018.  
 
V roku 2014 prakticky neexistovala pešia hliadková činnosť mestskej polície. V roku 2015 – 
bez ochrancov VP odslúžili príslušníci MsP  961 hodín. Po začatí projektu v roku 2016 bolo 
odslúžených 5382 hodín v peších hliadkových službách s medziročný nárastom až na 7 303 
hodín v roku 2018. Pešie hliadkové služby boli pozitívne vnímané občanmi aj návštevníkmi 
mesta Kežmarok. 
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K predmetnému vyhodnoteniu bola spracovaná analýza projektu „ochrana verejného poriadku 
ochrancami verejného poriadku“, ktorá  bola predložená primátorovi Mesta. 

  
S poukázaním na konštatovania uvedené v predchádzajúcom texte bol spracovaný  návrh  II. 
etapy projektu „ochrana verejného poriadku ochrancami verejného poriadku“ na obdobie 
rokov 2019 – 2026.  
 
Počas EĽRO 2018 štyria  príslušníci MsP Kežmarok sa podieľali na záchrane života osoby 
poškodenej trestným činom. Za tento čin im v mesiaci december 2018 boli udelené ocenenia 
na celoslovenskej konferencii náčelníkov mestských polícií na Štrbskom Plese.  
 
Organizácia mestskej polície: 
Je upravená organizačným poriadkom.  Objem mzdových prostriedkov určuje mestské 
zastupiteľstvo v rozpočte na príslušný kalendárny rok. Rozsah technických prostriedkov 
určilo  mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10. 09. 2015 prijatím uznesenia         
č. 210/2015. V roku 2018 boli technické prostriedky MsP doplnené o dva nové monitory 
kamerového systému dotykovú obrazovku a 4 kamerové body s celkovým počtom 7 nových 
kamier v meste. Novozriadené operačné stredisko bolo vybavené potrebným softvérom 
Avigilion, Fire control a hardwérom k tomuto softvéru.  
 
Plnenie základných povinností príslušníkmi mestskej polície: 
Príslušníci mestskej polície sú povinní dodržiavať zákony, všeobecne záväzné právne 
predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka a prípadne pokynmi primátora mesta. 
V roku 2018  bolo dva krát zistené porušenie týchto povinností príslušníkmi MsP. Predmetný 
materiál bol predložený primátorovi mesta na ďalšie riešenie.  Zásahy do práv a slobôd 
občanov boli vykonané v súlade so zákonom.  
 
V roku 2018 príslušníci MsP vykonali  67  zákrokov (okrem zásahov na signál PCO).  
Predviedli 10 osôb.  Osobnú slobodu  v zmysle Trestného  poriadku  obmedzili trom  osobám. 
V prípade, ak bolo zistené podozrenie z trestného činu,  vec  neodkladne  oznámili 
Policajnému zboru (tri  prípady).   

 
Sťažnosti verejnosti  na policajtov v roku 2018 neboli  zaznamenané. 
 

Výstrojné súčiastky príslušníkov mestskej polície: 
V roku 2015 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN č. 24/2015 o ďalších 
výstrojných súčiastkach príslušníkov MsP Kežmarok uznesením č. 209/2015 zo dňa  10. 09. 
2015. V priebehu roku 2018 prebiehala výmena výstrojných súčiastok mestskej polície 
v súlade s predmetným VZN,  bola vykonávaná obmena poškodených výstrojných súčiastok 
po dobe použitia. 
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Donucovacie prostriedky  
Príslušníci MsP sú vystrojení donucovacími prostriedkami v súlade s ustanoveniami § 13 
zákona o obecnej polícii.  Celkom boli donucovacie prostriedky v roku 2018 použité 6 -krát. 
 
Najdôležitejšie aspekty z činností MsP v roku 2018: 
a/  realizácia projektu „Ochrana verejného poriadku ochrancami verejného poriadku“, 
b/  realizácia projektu  „Pomoc seniorom“, 
c/  realizácia projektu „Kontrola pohostinských zariadení“, 
d/  zlepšenie pracovného prostredia MsP, 
e/  zlepšenie technického vybavenia MsP a výstroje MsP, 
f/  zvýšenie aktivity a dôraz na riešenie priestupkov, 
g/ dôraz na preventívne a vzdelávacie ciele detí a mládeže. 
 
Základné plány v činnosti MsP  na rok 2019  
a/  pokračovanie v realizácii  projektu „ Ochrana verejného poriadku ochrancami verejného 
poriadku“, 
b/  rozšírenie kamerového systému, 
c/  zlepšenie pracovného prostredia MsP, 
d/  priebežná obmena technického vybavenia MsP a výstroje mestských policajtov, 
e/  priebežná aktualizácia interných  predpisov mestskej polície, 
f/   dôraz na preventívne  aktivity  vo vzťahu k deťom a k mládeži –  práca na projektoch, 
g/  dôraz na prevenciu pri riešení priestupkov – riešenie priestupkov napomenutím. 
 
Grafické znázornenie realizovaných priestupkov a analýzy  z  roku 2018 
(vrátane riešených napomenutím). 
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     Prehľad odhaľovania a objasňovania priestupkov v roku  2018 
 

Príslušníci mestskej polície v roku 2018 realizovali celkom 2 596 priestupkov: 

 
   

 
§47 

 
§ 49 
 

 
 

§ 50 
 

 
 

§ 22 
 

Všeobecne 
záväzné 

nariadenia 
obce 

Ostatné 

 
 

Spolu 

 1 Celkový počet zistených 
priestupkov vlastnou 
činnosťou 

28 5 40 1316 69 146 1604 

 2 Celkový počet oznámených 
priestupkov na útvar mestskej 
polície 

5 7 32 4 7 4 59 

 3 Celkový počet uložených 
priestupkov 

0 1 0 2 4 28 35 

 4 Celkový počet odložených 
priestupkov 

0 1 1 2 0 1 5 

 5 Celkový počet odovzdaných 
priestupkov 

0 2 2 3 0 0 7 

 6 Celkový počet priestupkov 
vyriešených v blokovom 
konaní 

32 8 69 1309 72 121 1611 

 Výška finančnej hotovosti (€) 185 50 650 15385 360 855 17485 

 7 Celkový počet priestupkov 
vyriešených v blokovom 
konaní vydaním bloku na 
pokutu nezaplatenú na mieste 

1 0 0 4 0 0 5 

 Výška finančnej hotovosti (€) 20 0 0 200 0 0 220 
 

V tabuľke nie sú zahrnuté  priestupky riešené napomenutím v počte 267 priestupkov, ktoré 
boli  zistené a objasnené vlastná činnosťou príslušníkov mestskej polície. 
(Výpočet:  1604+59+267= 2596  priestupkov  realizovaných  MsP  Kežmarok v roku 2018). 
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Grafické znázornenie efektívnosti projektu „ Ochrana verejného poriadku  ochráncami 
verejného poriakdu“  v  rokoch 2016-2018 v porovnaní s rokom 2015 
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Efektívita kamerového systému po zakúpení softvéru Avigilon 
 

 
 
Odchyty zvierat a ich umiestnenie v útulku 
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1.12 Organizačná štruktúra mesta 

 
Do 20. 11. 2018: 
 
Primátor mesta:   PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

 
Zástupca primátora mesta : Ing. Miroslav Perignáth 
 
Hlavný kontrolór mesta:  JUDr. Mgr. Ondrej Teraj  
 
Mestské zastupiteľstvo: 15 poslancov 
 
- volebný obvod č.1:    - 3 poslanci: 
       Mgr. Ondrej Jankura 
       Mgr. Andrej Zreľak 
       Ing. Vladimír Škára 

 
 
- volebný obvod č.2:   - 3 poslanci:  
       Ján Holova 
       Ing. Miroslav Perignáth 
       Mgr. Miroslava Müncnerová 
 
 
- volebný obvod č.3:   - 3 poslanci:  
       Mgr. Ladislav Jendrejčák 
       PhDr. Marta Sabolová 
       Ing. Veronika Havírová 
 
 
- volebný obvod č.4:   - 3 poslanci: 
       Ing. Eleonóra Levická 
       Ing. Vojtech Wagner 
       Ing. Matúš Polák 
 
- volebný obvod č.5:   - 3 poslanci: 
       MUDr. Ján Hencel 
       Mgr. Jana Majorová Garstková 
       Mgr. Bc. Jozef Matia 
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Komisie MsZ:            
Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva  
Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta  
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy 
a verejných služieb  
Komisia školstva a mládeže 
Komisia športu 
Komisia kultúry a spoločenského života 
Komisia sociálna a bytová 
Komisia zdravotníctva 
Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku 
Komisia zamestnanosti a podnikateľskej činnosti  
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta pri MsZ 
Komisia pre tvorbu návrhu strategického smerovania činnosti 
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku – dočasná komisia, 
ktorá bola zriadená uznesením MsZ č. 110/2017, dňa 22.06.2017 

 
Mestský úrad:   Ing. Karol Gurka, prednosta  
 
Od 21.11.2018: 
 
Primátor mesta:   PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

 
Zástupca primátora mesta : Ing. Karol Gurka 
 
Hlavný kontrolór mesta:  JUDr. Mgr. Ondrej Teraj  
 
Mestské zastupiteľstvo: 15 poslancov 
 
- volebný obvod č.1:    - 4 poslanci: 

 Mgr. Ondrej Jankura 
 PhDr. Andrej Zreľak 
 Mgr. Ľuboslav Kovalský 
 Ing. Miroslav Perignáth  

        
- volebný obvod č.2:   - 5 poslanci:  
      PhDr. Eleonóra Baráthová 

 PhDr. Marta Sabolová 
 Ing. Jana Gantnerová 
 Ing. Karol Gurka 

      Mgr. Jaroslav Maitner 
 
- volebný obvod č.3:   - 5 poslanci:  
      Ing. Eleonóra Levická 
      Mgr. Jana Majorová Garstková 
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Ing. Vojtech Wagner 
      Ing. Matúš Polák 

 Mgr. Bc. Jozef Matia 
 
 
Mestský úrad:    Ing. Jela Bednárová, prednostka od 01.12.2018 
 
     
Mesto je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, 
ktorí majú na jeho území trvalý pobyt.  
Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a v súlade 
s vlastnými všeobecne záväznými nariadeniami samostatne hospodári s vlastným majetkom    
a s vlastnými finančnými zdrojmi. 
 
Predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Volia ho obyvatelia 
mesta v priamych, tajných voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie primátora sa skončí 
zložením sľubu novozvoleného primátora. 
Kompetencie, resp. pôsobnosť primátora: 

• zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákon            
o obecnom zriadení neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia, 

• vykonáva mestskú správu, 
• zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
• vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu, informuje mestské 

zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu, 
• rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom 

mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu, 
• uchováva vlajku mesta a pečať mesta, 
• používa mestské insígnie. 

 
Primátor je štatutárnym orgánom mesta.  Primátor mesta môže rozhodovaním o právach, 
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb            
v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.  Poverený zamestnanec obce 
rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. 
 
Hlavný  kontrolór  v súlade  s   ustanoveniami  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov: 

1. vykonáva kontrolu 
• zákonnosti,  účinnosti,  hospodárnosti  a efektívnosti  pri hospodárení a nakladaní  
   s majetkom  a majetkovými  právami  mesta,  ako  aj  s  majetkom,  ktorý  mesto   
   užíva podľa osobitných predpisov, 
•  príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, 
•  vybavovania sťažností a petícií, 
•  dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesto, 
•  plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, 
•  dodržiavania interných predpisov; 
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2. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej 
činnosti; 

3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu 
mesta; 

4. predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly, najmenej raz ročne  
správu o kontrolnej činnosti; 

5. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 
pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ; 

6. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon. 
 
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených 
v priamych voľbách obyvateľmi mesta. 
 
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu 
vyhradené: 

• určovať  zásady hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom mesta a s  majetkom štátu, 
ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku                       
a kontrolovať hospodárenie s ním, 

• schvaľovať  rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať 
záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, 

• schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb.             
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

• rozhodovať  o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej 
finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže 
zmeny rozpočtu vykonávať primátor mesta, 

• schvaľovať  územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých 
oblastí života mesta, 

• rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 
• určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky                

a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
• vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta       

a zvolávať verejné zhromaždenia občanov mesta, 
• uznášať sa na nariadeniach, 
• schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom 

združení podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, 

• určiť plat primátora mesta podľa zákona NR SRN č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah 
výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora 
rozsah výkonu jeho funkcie, 

• voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného 
kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 

• schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady 
odmeňovania poslancov, 
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• zriaďovať, zrušovať  a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta     
a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať                
a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické  osoby a schvaľovať zástupcov mesta 
do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta 
v právnickej osobe, 

• schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach,   
ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 

• zriaďovať  a zrušovať  orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň          
ich práce, 

• udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny, 
• ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta. 

Mestské zastupiteľstvo môže podľa potreby zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasne 
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského 
zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Mesto Kežmarok malo 
v roku 2018 zriadených 11 stálych komisii: 
 
 Stále komisie: 

• Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva  
• Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta  
• Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb  
• Komisia školstva a mládeže 
• Komisia športu 
• Komisia kultúry a spoločenského života 
• Komisia sociálna a bytová 
• Komisia zdravotníctva 
• Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku 
• Komisia zamestnanosti a podnikateľskej činnosti  
• Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta pri MsZ 

 
Mestský  úrad  je  výkonným  orgánom  mestského  zastupiteľstva   a   primátora,  zložený 
zo zamestnancov mesta. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského 
zastupiteľstva a primátora. 
 
Mestský úrad vedie a organizuje jeho prácu prednosta. Prednosta Mestského úradu je 
zamestnancom mesta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor mesta. 
Prednosta Mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje 
zápisnice zo zasadaní Mestského zastupiteľstva. Prednosta Mestského úradu sa zúčastňuje 
zasadaní Mestského zastupiteľstva. 
Prednosta Mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:  
� vedie a organizuje prácu mestského úradu; 
� zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu;  
� zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie.  
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Mestský úrad sa v roku 2018 organizačne členil na oddelenia a samostatné organizačné 
zložky. MsÚ v Kežmarku mal: 
 
-10 oddelení: 

• Právne oddelenie 
• Oddelenie projektov a verejného obstarávania 
• Oddelenie organizačno-správne 
• Oddelenie ekonomické 
• Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 
• Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 
• Oddelenie sociálnych vecí 
• Oddelenie školstva a  mládeže 
• Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta 
• Oddelenie športu a správy športových zariadení 

- samostatné organizačné zložky: 
• Zástupca primátora mesta 
• Hlavný kontrolór  
• Sekretariát primátora mesta 
• Sekretariát prednostu MsÚ 
• Personalistika a mzdy 
• Informatika 
• Mestská polícia 
• Civilná ochrana, krízové riadenie, PO a BOZP 

 
K 31.12.2018 pracovalo na Mestskom úrade v Kežmarku 160 zamestnancov: 
Správa     80 
MsP     19 
Opatrovateľky   28 
Matrika       3 
Stavebný úrad      5 
KTV       2 
Hlavný kontrolór     1 
Aktivačná činnosť    1 
Terénna sociálna práca     3 
Nocľaháreň      3 
Dohoda s ÚPSVaR  (projekty) 15 
 
Z celkového počtu zamestnancov bolo 62,5 %  žien a 37,5 %  mužov. 
 
Organizačná štruktúra Mestského úradu v Kežmarku k 31.12.2018 je uvedená v prílohe 
Výročnej správy Mesta Kežmarok za rok 2018.  
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Mesta Kežmarok k 31. 12. 2018: 
Počet zamestnancov s druhým stupňom vysokoškolského vzdelania  52 
Počet zamestnancov s prvým stupňom vysokoškolského vzdelania    5 
Počet zamestnancov s maturitným vzdelaním    52 
Počet zamestnancov bez maturitného vzdelania    51 
Počet zamestnancov spolu                  160 
 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Mesta Kežmarok k ultimu rokov 2016 - 2018 
vzdelanie 
zamestnancov 

počet  
zamestnancov 
k 31. 12. 2016 

% 
 

r. 2016 

počet  
zamestnancov 
k 31. 12. 2017 

% 
 

r. 2017 

počet  
zamestnancov 
k 31. 12. 2018 

% 
 

r. 2018 

II. stupeň 
vysokoškolský  

46 33,09 57 37,50 52 32,50 

I. stupeň 
vysokoškolský  

8 5,76 6 3,95 5 3,13 

s maturitou 45 32,37 49 32,23 52 32,50 

bez maturity 40 28,78 40 26,32 51 31,87 

spolu:  139 100,00 152 100,00 160 100,00 
 
Veková štruktúra zamestnancov Mesta Kežmarok k ultimu rokov 2016– 2018 
vek  
zamestnancov 

počet  
zamestnancov 
k 31. 12. 2016 

% 
 

r. 2016 

počet  
zamestnancov 
k 31. 12. 2017 

% 
 

r. 2017 

počet  
zamestnancov 
k 31. 12. 2018 

% 
 

r. 2018 

do 30 rokov  8 5,76 7 4,60 15 9,38 

do 50 rokov 81 58,27 87 57,24 67 41,87 

nad  50 rokov 50 35,97 58 38,16 78 48,75 

spolu:  139 100,00 152 100,00 160 100 
 
Rozpočtové organizácie zriadené Mestom Kežmarok k 31. 12. 2018:  

Organizácia Riaditeľ Kontakt 

Materská škola, Možiarska 1, 
Kežmarok 

Mgr. Elena 
Malinová 

052 / 452 2751 
Možiarska 1, 06001 Kežmarok 

www.msmoziarska.sk 
msmoziarska@post.sk 

Materská škola, Cintorínska 3, 
Kežmarok 

Bc. Želmíra 
Hanisková 

052 / 452 3019 
Cintorínska 3, 06001 Kežmarok 

www.mscintorinska-
3kk.edupage.org 

zelmira.haniskova@gmail.com 
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Materská škola, Karola Kuzmányho 
41, Kežmarok 

Mgr. Silvia 
Pavligová 

052 / 456 8724 
K. Kuzmányho 41, 06001 Kežmarok 
www.mskuzmanyhokk.edupage.sk 

mskuzmanyhokk@centrum.sk 

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 
2, Kežmarok 

PaedDr. Iveta 
Slovíková 

052 / 452 3029 
Dr. Daniela Fishera 2, 060 01 

Kežmarok 
www.zsfiskk.sk  

zsfischera@zsfiskk.sk 

Základná škola - Grundschule, 
Hradné nám. 38, Kežmarok 

Mgr. Miroslav 
Beňko 

052 / 452 3983 
Hradné námestie 38, 060 01 

Kežmarok 
www.zshradnekk.edu.sk 

riaditel@zshradnekk.edu.sk 

Základná škola s materskou školou, 
Nižná brána 8, Kežmarok 

PaedDr. Dušan 
Tokarčík 

052 / 452 3028 
Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok 

www.zsnizbkk.edu.sk 
riaditelnbkk@gmail.com 

Základná umelecká škola Antona 
Cígera, Hviezdoslavova 12, 

Kežmarok 
Ján Levocký 

052 / 452 3023 
Hviezdoslavova 12, 060 01 

Kežmarok 
www.zusantonacigera.sk 

zus.kk@stonline.sk 

Základná umelecká škola, Petržalská 
21, Kežmarok 

Mgr. Marianna 
Tatranská 

052 / 452 3145  
Petržalská 21, 060 01 Kežmarok 

zusdrfischera@stonline.sk 

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 
opatrovateľskej služby 

Mgr. Marcela 
Ištocyová 

052/452 35 44 
Vyšný mlyn 13 

www.seniori-kk.sk 
domovdec@stonline.sk 

Centrum voľného času 
Mgr. Ingrid 

Lindemanová 

Gen. Štefánika 47 
052/4684641 

www.cvc-kezmarok.sk 
info@cvc-kezmarok.sk 
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Príspevkové organizácie zariadené Mestom Kežmarok k 31. 12. 2018:  
Organizácia Riaditeľ Kontakt 

Mestské kultúrne stredisko Mgr. Elisa Joppová 
052 / 452 2156 

Starý trh 47, 060 01 
Kežmarok 

Verejnoprospešné služby Mesta 
Kežmarok 

Ing. Branislav 
Horský 

052 / 468 0821 
Poľná 1, 060 01 Kežmarok 

www.vpskk.sk 
 

 

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Kežmarok k 31. 12. 2018: 

 

Obchodná 
spoločnosť 

Konateľ Kontakt 

Technické služby, 
s.r.o. Kežmarok 

Ing. Jela 
Bednárová 

052 / 468 0821 
Poľná 1, 060 01 Kežmarok 

www.tskk.sk 
tskk@tskk.sk 

Kežmarok Invest, 
s.r.o. 

Ing. Eva 
Kelbelová 

052 / 466 0105 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

prednosta@kezmarok.sk 

Spravbytherm s.r.o. 
Ing. Marián 

Bešenej 

052 / 468 0201 
Fax: 052 / 468 0211 

Poľná 2, 060 01 Kežmarok  
www.spravbytherm.sk, spravbytherm@spravbytherm.sk 

Lesy mesta 
Kežmarok, s.r.o. 

Ing. Juraj 
Kulik 

0903 901 321 
Kežmarské Žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry 

GEOVRT Kežmarok 
s.r.o. 

Ing. Jela 
Bednárová 

052/46 60 105 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 
 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach – v ovládanej osobe a v 
osobe s podstatným vplyvom 

Názov spoločnosti Právn
a 

forma 

Základné 
imanie (ZI) 
spoločnosti 

v peňažných 
jednotkách  

 
Podiel ÚJ na 
základnom 
imaní (ZI) 
spoločnosti  

v % 

 
Podiel  
ÚJ na 

hlasovacích 
právach 

v % 
Spravbytherm s.r.o., 
 Poľná 2/1494, 060 01  
Kežmarok 

s.r.o. 3 044 296,00 
 

100% 
 

100% 



 

 66

Výročná správa Mesta Kežmarok za rok 2018 

Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok, 
 Poľná 1, 060 01 Kežmarok 

s.r.o. 6 639,00 
 

100% 
 

100% 

Kežmarok Invest, s. r o.,  
Hlavné námestie 1, 
 060 01 Kežmarok 

s.r.o. 6 638,78 
 

100% 
 

100% 

Lesy Mesta Kežmarok, 
s.r.o.,  
Kežmarské žľaby 12019, 
 059 60 Vysoké Tatry 

s.r.o. 52 749,00 
 

100% 
 

100% 

GEOVRT Kežmarok s.r.o. 
Hlavné námestie 1, 
060 01 Kežmarok 

s.r.o. 5 000,00 
 

100% 
 

100% 

 
Realizovateľné cenné papiere  

Názov emitenta 
Druh 

cennéh
o 

papier
a 

Mena 
cenného 
papiera 

Výnos 
v % 

Dátum 
splat-
nosti 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe 
účtovnej 
jednotky  

k 31.12.2018 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe 
účtovnej 
jednotky  

k 31.12.2017 
Podtatranská 
vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

akcie EUR 0% bez 2 509 860,99 2 509 860,99 

Tatranská odpadová 
spoločnosť s.r.o. 

podiel EUR 0% bez 10 770,97 10 770,97 
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2 Rozpočet mesta na rok 2018 a jeho plnenie 

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Kežmarok je  rozpočet   príjmov  
a výdavkov, ktorý bol  na rok 2018 schválený  Mestským zastupiteľstvom  v Kežmarku dňa 
14. 12. 2017 uznesením číslo 392/2017 ako vyrovnaný v celkovej výške 20 958 000 €. 
Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške 14 280 251 €, bežné výdavky vo výške 13 955 240 
€, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 2 551 389 € a kapitálové  výdavky vo výške 
6 807 180 €.  Prebytok  bežného  rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 325 011 €, vo 
výške 168 687 € bol rozpočtovaný na splácanie  istiny  z úverov (t. j. na finančné operácie 
výdavkov) a vo výške 156 324 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového 
rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 4 255 791 €. 
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami 
(finančné operácie). Príjmové finančné operácie boli schválené v celkovej výške 4 126 360 €, 
v tom boli schválené príjmy zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov 10 000 € 
(kamerový systém), z cenných papierov vo výške 200 000 €, príjmy z prevodu rezervného 
fondu mesta vo výške   2 233 410 €, príjmy z prevodu fondu opráv vo výške 20 000 €, vo 
výške 563 000 € úver zo ŠFRB na bytový dom Weilburská 2,4, vo výške 500 000 € 
preklenovací úver na financovanie projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 
2. etapa" a vo výške 599 950 € na financovanie investičných akcií „Prestavba mosta cez potok 
Ľubica – Mesto Kežmarok a Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie Ul. Trhovište 
časť B“. Výdavky boli schválené vo výške 195 580 €, v tom vo výške 195 280 € na splácanie 
istiny z úverov a 300 € na kurzové rozdiely. 
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  
 
V priebehu roka 2018 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 35 rozpočtovými 
opatreniami: 
- z toho 8 rozpočtových opatrení schválených Mestským zastupiteľstvom mesta 

Kežmarok: 
- 1. zmena zo dňa 15. 02. 2018 – Uznesenie MsZ č. 9/2018 z 15. 02. 2018 
- 2. zmena zo dňa 27. 03. a 03. 04. 2018 – Uznesenie MsZ č. 45/2018 z 27. 03. a 03. 04. 

2018 
- 3. zmena zo dňa 10. 05. 2018 – Uznesenie č. 60/2018 z 10. 05. 2018 
- 4. zmena zo dňa 31. 05. 2018 – Uznesenie č. 91/2018 z 31 05. 2018 
- 5. zmena zo dňa 21. 06. 2018 – Uznesenie č. 113/2018 z 21. 06. 2018 
- 6. zmena zo dňa 06. 09. 2018 – Uznesenie č. 165/2018 z 06. 09. 2018 
- 7. zmena zo dňa 18. 10. 2018 - Uznesenie č. 230/2018 z 18. 10. 2018 
- 8. zmena zo dňa 13. 12. 2018 - Uznesenie č. 298/2018 z 13. 12. 2018 

 
- z toho 15 rozpočtových opatrení účelovo určených prostriedkov podľa § 14 ods. 1 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a platnom znení:  

 
- 1. zmena zo dňa 07. 02. 2018 
- 2. zmena zo dňa 16. 02. 2018 
- 3. zmena zo dňa 20. 02. 2018 
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- 4. zmena zo dňa 28. 03. 2018 
- 5. zmena zo dňa 29. 03. 2018 
- 6. zmena zo dňa 26. 06. 2018 
- 7. zmena zo dňa 21. 08. 2018 
- 8. zmena zo dňa 03. 09. 2018 
- 9. zmena zo dňa 28. 09. 2018 
- 10. zmena zo dňa 08. 10. 2018 a 12. 10 2018 
- 11. zmena zo dňa 16. 10. 2018 
- 12. zmena zo dňa 23. 11. 2018 
- 13. zmena zo dňa 09. 12. 2018, 27. 12. 2018 a 31. 12. 2018 
- 14. zmena zo dňa 31. 12. 2018 
- 15. zmena zo dňa 31. 12. 2018 

 
- z toho 12 rozpočtových opatrení schválené primátorom mesta – presuny 

rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili 
celkové príjmy a celkové výdavky:  

 
- 1. zmena zo dňa 02. 03. 2018 
-     2. zmena zo dňa 26. 04. 2018 
-     3. zmena zo dňa 09. 05. 2018 
-     4. zmena zo dňa 04. 06. 2018 
-     5. zmena zo dňa 03. 08. 2018 
-     6. zmena zo dňa 06. 09. 2018 
-     7. zmena zo dňa 11. 10. 2018 
-     8. zmena zo dňa 15. 10. 2018 
-     9. zmena zo dňa 15. 11. 2018 
-     10. zmena zo dňa 10. 11. 2018 
-     11. zmena zo dňa 10. 12. 2018 
-     12. zmena zo dňa 11. 12. 2018 

 
Rozpočet príjmov aj výdavkov bol v priebehu roka 2018 zmenený – zvýšený celkom 
o 7 005 219 €.  
Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení rozpočet príjmov a výdavkov mesta ostal 
vyrovnaným a k 31. 12. 2018 predstavoval 27 963 219 €. Bežný rozpočet  po zmenách  
ostal  prebytkovým s prebytkom vo výške 181 003 € a kapitálový rozpočet sa stal 
schodkovým so schodkom vo výške 3 871 394 €. 
 
Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €. 
 
 

Celkový rozpočet mesta vrátane RO 
s právnou subjektivitou a príspevkov 
pre PO 

Schválený 
rozpočet  

Rozpočet  
po zmenách  

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018 

Príjmy celkom 20 958 000 27 963 219 24 453 157,65 
Výdavky celkom 20 958 000 27 963 219 20 356 757,29 
Rozpočtové hospodárenie celkom      0 0 4 096 400,36 
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Bežný rozpočet mesta vrátane RO 
s právnou subjektivitou a príspevkov 
pre PO 

Schválený 
rozpočet  

Rozpočet  
po zmenách  

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018 

Bežné príjmy 14 280 251 15 260 644 15 373 698,87 
Bežné výdavky 13 955 240 15 079 641 14 442 018,03 
Prebytok bežného rozpočtu 325 011 181 003  931 680,84 

 
Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO 
s právnou subjektivitou a príspevkov 
pre PO 

Schválený 
rozpočet  

Rozpočet  
po zmenách  

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018 

Kapitálové príjmy 2 551 389 6 853 804 4 468 588,87 
Kapitálové výdavky 6 807 180 10 725 198 5 010 293,14 
Prebytok / schodok kapitálového 
rozpočtu 

     - 4 255 791 - 3 871 394 - 541 704,27 

 
 

Rozpočet finančných operácií mesta 
vrátane RO s právnou subjektivitou 
a príspevkov pre PO 

Schválený 
rozpočet  

Rozpočet  
po zmenách  

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018 

Príjmy z finančných operácií 4 126 360 5 848 771 4 610 869,91 
Výdavky z finančných operácií 195 580 2 158 380 904 446,12 
Rozdiel finančných operácií 3 930 780 3 690 391 3 706 423,79 

 
 

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov 
RO s právnou subjektivitou 
a príspevkov pre PO 

Schválený 
rozpočet  

Rozpočet  
po zmenách  

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018 

Príjmy celkom 20 958 000 27 963 219 24 453 157,65 
z toho :    
Bežné príjmy 14 280 251 15 260 644 15 373 698,87 
Kapitálové príjmy 2 551 389 6 853 804 4 468 588,87 
Finančné príjmové operácie 4 126 360 5 848 771 4 610 869,91 
Výdavky celkom 20 958 000 27 963 219 20 356 757,29 
z toho :    
Bežné výdavky 13 955 240 15 079 641 14 442 018,03 
Kapitálové výdavky 6 807 180 10 725 198 5 010 293,14 
Finančné výdavkové operácie 195 580 2 158 380 904 446,12 

 
Skutočné   plnenie  príjmov za   rok  2018 dosiahlo  výšku 24 453 157,65 €, čo predstavuje   
plnenie na 87,45 % rozpočtu po zmenách (116,68 % schváleného rozpočtu), z toho bežné 
príjmy a  kapitálové príjmy predstavujú 19 842 287,74 €. Čerpanie výdavkov bolo vo výške 
20 356 757,29 €, t. j. čerpanie na 72,80 %  rozpočtu po zmenách (97,13 % schváleného 
rozpočtu), z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky predstavujú  19 452 311,17 €.  
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Ďalej v dokumente je rozpočet mesta vždy uvádzaný spolu s rozpočtami rozpočtových 
organizácií mesta s právnou subjektivitou a príspevkami pre príspevkové organizácie 
mesta. 

2.1 Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2018 

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  
po zmenách 

20 958 000 27 963 219 24 453 157,65 116,68 87,45 
 
Príjmy mesta za rok 2018 celkovo dosiahli výšku 24 453 157,65 €, čo predstavuje nárast 
oproti roku 2017 o 6 071 449,81 €.  
 

ROZPOČET 
PRÍJMOV 

 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 

bežný 14 280 251 15 260 644 15 373 698,87 107,66 100,74 

kapitálový 2 551 389 6 853 804 4 468 588,87 175,14 65,20 

FO príjmov 4 126 360 5 848 771 4 610 869,91 111,74 78,83 

CELKOM 20 958 000 27 963 219 24 453 157,65 116,68 87,45 

 
Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2017 nárast o 736 845,79 €, kapitálové príjmy dosiahli 
nárast o 3 749 623,39 €. 

2.1.1 Bežné príjmy - daňové príjmy 

Schválený 
rozpočet  

na rok 2018 

Rozpočet  
po zmenách  
na rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
7 622 811 7 857 056 8 119 399,58 106,51 103,34 

 
Daňové príjmy v roku 2018 dosiahli výšku 8 119 399,58 €, čo predstavuje nárast oproti 
roku 2017 o čiastku 573 054,55 €. Najvyšší nárast oproti roku 2017 sme zaznamenali na 
výnose dane z príjmov FO (podielová daň) vo výške  582 368,70 € a na dani z nehnuteľností 
o 12 353,89 €. Pri  poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad sme zaznamenali 
pokles o 25 899,89 €, čo súvisí s nižším predpisom poplatku (zníženie predpisu poplatku za 
KO a drobný stavebný odpad súvisí najmä s migráciou  obyvateľov mesta, ktorí  pracujú 
a zároveň aj bývajú mimo regiónu a taktiež  poskytnutými úľavami občanom v zmysle VZN 
mesta Kežmarok č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady). 
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
 

Schválený 
rozpočet  

na rok 2018 

Rozpočet  
po zmenách  
na rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
6 600 000 6 834 245 7 073 576,69 107,18 103,50 

 
Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách vo výške  6 834 245 € z výnosu 
dane z príjmov FO boli mestu k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 
7 073 576,69 €, čo predstavuje plnenie na 103,50 %. Za rok 2018 môžeme skonštatovať, že 
výnos dane z príjmov FO bol v skutočnosti vyšší o 277 968,69 € (z dôvodu vyššieho výberu 
daní štátom) ako bolo zverejnené východisko MF SR (v mesiaci december 2017).  
 
b) Daň z nehnuteľností 
 
Daň z 
nehnuteľností 

Schválený 
rozpočet  
na rok 
2018 

Rozpočet 
po zmenách 
na rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  
po zmenách 

celkom 607 000 607 000 646 013,21 106,43 106,43 
z pozemkov 55 000 55 000 51 536,49 93,70 93,70 
zo stavieb 525 000  525 000 567 050,15 108,01 108,01 
z bytov  27 000 27 000 27 426,57 101,58 101,58 

 
Nárast výberu dane z nehnuteľností oproti roku 2017 súvisí s lepším výberom dane 
z pozemkov za stavebné pozemky a s lepším výberom dane zo stavieb za stavby na bývanie.  
K 31. 12. 2018  mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 20 593,73 € (v tom 
11 833,35 € vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2017 
o 3 322,21 €. V priebehu roka 2018 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 23,91 €. 
 
c) Daň za špecifické služby 
 
Daň za 
špecif. 
služby 

Schválený 
rozpočet  
na rok 
2018 

Rozpočet 
po zmenách 
na rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  
po zmenách 

celkom 415 811 415 811 399 809,68 96,15 96,15 
za psa 12 811 12 811 11 589,65 90,47 90,47 
za 
ubytovanie 

13 000 13 000 15 081,60 116,01 116,01 

za užívanie 
verejného 
priestranstva 

 
10 000 

 
10 000 

 
 10 103,12 

 
101,03 

 
101,03 

za 
komunálne 
a drobné 
stav. odpady 

 
380 000 

 
380 000 

 
363 035,31 

 
95,54 

 
95,54 
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Nárast výberu dane za užívanie verejného priestranstva oproti roku 2017 predstavuje čiastku   
2 526,06 €, čo súvisí s úhradou nedoplatkov na dani za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 
Pokles výberu dane za psa oproti roku 2017 vo výške 461,81 € súvisí s poklesom počtu psov 
evidovaných v meste Kežmarok. Vyššie plnenie oproti roku 2017 je u dane za ubytovanie o 
čiastku 2 167 €, čo súvisí s úhradou nedoplatkov na dani za ubytovanie za predchádzajúce 
zdaňovacie obdobia a zároveň s prihlásením nových ubytovacích zariadení. Pokles 
výberu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad oproti roku 2017 je 
vo výške 25 899,89 €, čo súvisí s nižším predpisom poplatku a taktiež s mestom 
poskytnutými úľavami občanom v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 9/2016 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.     
K 31.12. 2018 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v sume 134 643,96 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o sumu vo 
výške 10 575,76 €, čo súvisí s neskorými úhradami poplatku. V priebehu roka 2018 boli 
exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 4 518,55 €. 

2.1.2 Bežné príjmy - nedaňové príjmy 

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
2 447 460 2 688 008 2 717 515,10 111,03 101,10 

 
Nedaňové príjmy v roku 2018 dosiahli výšku  2 717 515,10 €,  čo predstavuje pokles oproti 
roku 2017 celkovo o čiastku 70 885,66 €.  Najvyšší pokles oproti roku 2017 sme zaznamenali 
pri ostatných príjmoch (pol. 292027), čo bolo spôsobené najmä prijatím náhrady za 
obmedzenie obhospodarovania lesov vo výške 256 974,36 € v roku 2017. Najvyšší nárast  
oproti roku 2017 sme zaznamenali pri príjmoch z nájmu za prenajaté budovy, priestory 
a objekty, tento nárast bol spôsobený zvýšeným príjmom z prenájmu ľadovej plochy na 
zimnom štadióne – o čiastku 28 212,50 €.  
 
a) Príjmy z vlastníctva majetku 

 
Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

Schválený 
rozpočet 
na rok 
2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 

celkom 818 140 968 690 969 099,35 118,45 100,04 
dividendy 10 000 18 600 18 607,28 186,07 100,04 
iné príjmy z 
podnikania 

0 90 900 90 899,11 x 100,00 

z prenajatých 
pozemkov 

99 500 99 500 102 680,66 103,20 103,20 

z ostatných 
prenájmov 
majetku (budovy, 
byty, priestory, 
stroje, zariadenia) 

708 640 759 690 756 912,30 106,81 99,63 
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b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
 

Administrat. 
poplatky a 
iné poplatky 
a platby  

Schválený 
rozpočet na 

rok 2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 

celkom 1 549 820 1 565 004 1 598 144,01 103,12 102,12 
administratívne 
poplatky 
(správne 
poplatky) 

44 500 44 500 44 944,70 101,00 101,00 

pokuty, penále 
a iné sankcie 

15 000 15 000 21 260,38 141,74 141,74 

popl. a platby 
za predaj 
výrobkov, 
tovarov a 
služieb 

868 820 898 532 915 561,38 105,38 101,90 

popl. za MŠ 
a školské 
zariadenia 

129 500 146 270 143 862,39 111,09 98,35 

poplatky za 
stravné  

491 000 459 702 471 589,66 96,05 102,59 

poplatky za 
znečisťovanie 
ovzdušia 

1 000 1 000 925,50 92,55 92,55 

 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 1 549 820 €, 
v priebehu roka 2018 bol rozpočet zvýšený na 1 565 004 €, skutočné plnenie predstavuje 
sumu 1 598 144,01 €, z toho 1 132 503,78 € predstavuje vlastné príjmy rozpočtových 
organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2018 predstavuje oproti plneniu za 
rok 2017 nárast celkom o 411 565,12 €, tento nárast bol spôsobený najmä zvýšením príjmov 
z poplatkov za stravné celkom o čiastku 365 208,10 € (zmena metodiky vykazovania príjmov 
za stravné), zvýšením príjmov z parkovísk o čiastku 8 972,60 € a zvýšením príjmov ZPS 
o čiastku 14 120,54 €. 
 
c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov 
 

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
4 500 25 650 5 598,68 124,41 22,85 

 
Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je oproti roku 2017 znížený o čiastku 
15 828,87 € z dôvodu nízkych úrokových sadzieb počas celého roka 2018. 
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d) Iné nedaňové príjmy 
 
Iné nedaňové 
príjmy 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
celkom 75 000 128 664 144 673,06 192,90 112,44 
z náhrad 
poistného 
plnenia 

0 26 4 881,91 x 18 776,58 

z odvodov 
z hazardných 
hier a iných 
podobných hier 

75 000 75 000 83 819,48 111,76 111,76 

z dobropisov 0 36 135 22 550,49 x 62,41 
vratky 0 15 631 28 012,70 x 179,21 
z refundácie 0 1 480 2 913,78 x 196,88 
iné príjmy 0 392 2 494,70 x 636,40 
 
Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške 144 673,06 €, čo 
predstavuje pokles oproti roku 2017 o 307 797,01 €, ktorý je spôsobený najmä prijatou 
náhradou za obmedzenie obhospodárovania lesov v roku 2017 vo výške 256 974,36 €. 

2.1.3 Bežné príjmy – granty a transfery 

Granty 
a transfery 

Schválený 
rozpočet 
na rok 
2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 

celkom 4 209 980 4 715 580 4 536 784,19 107,76 96,21 
granty 0 25 785 26 929,68 x 104,44 
transfery zo ŠR 
okrem transferov 
na úhradu 
nákladov 
preneseného 
výkonu štátnej 
správy 

745 409 1 198 883 1 012 699,20 135,86 84,47 

transfery 
z rozpočtu obce 

42 970 46 226 54 409,34 126,62 117,70 

transfery 
z rozpočtu 
vyššieho 
územného celku 

0 1 000 911,72 x 91,17 

transfery zo ŠR na 
úhradu nákladov 
preneseného 
výkonu štátnej 
správy 

3 421 601 3 443 686 3 441 834,25 100,59 99,95 
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Granty a transfery v roku 2018 dosiahli výšku 4 536 784,19 €, čo predstavuje nárast oproti 
roku 2017 o sumu 234 676,90 €, čo je najmä spôsobené zvýšením normatív pre základné 
školstvo. 
 
V roku 2018 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:   

P.č. Poskytovateľ Suma Účel 
 
 
1. 

 
 
ÚPSVaR Kežmarok 

 
 

5 682,88 

Podpora výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením 

 
2. 
 

 
ÚPSVaR Kežmarok 

 
1 344,60 

Podpora výchovy k plneniu školských 
povinností dieťaťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením 

 
3. 

 
ÚPSVaR Kežmarok 

 
28 660,73 

Hmotná núdza a prídavky na dieťa – 
osobitný príjemca  

 
4. 

 
ÚPSVaR Kežmarok 

 
259,79 

Zabezpečenie výkonu osobitného 
príjemcu 

 
5. 

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 

 
573 678,00 

Financovanie sociálnej služby v zar.  
soc. služieb – ZOS a ZpS 

 
 
6. 

 
Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 

 
 

15 511,30 

Financovanie sociálnej služby v zar.  
soc. služieb pre občanov bez prístrešia 
(nocľaháreň) 

 
7. 

Implementačná agentúra 
MPSVaR  SR 

 
32 768,20 

 
Terénna sociálna práca v meste 

 
8. 

 
ÚPSVaR Kežmarok 

 
69 870,75 

Podpora zamestnanosti, aktivačná 
činnosť a malé obecné služby  

 
 
9. 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR 

 
 

15 783,78 

Zabezpečenie financovania 
preneseného výkonu štátnej správy – 
bytová politika  

 
 
10. 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR 

 
 

715,48 

Zabezpečenie financovania 
preneseného výkonu štátnej správy na 
úseku dopravy  

 
 
11. 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR 

 
 

58 500,33 

Zabezpečenie činností preneseného 
výkonu štátnej správy na úseku 
stavebného poriadku  

 
 
12. 

 
 
Ministerstvo vnútra SR 

 
 

1 547,05 

Úhrada nákladov preneseného výkonu 
štátnej správy starostlivosti o životné 
prostredie  

 
 
 
13. 

 
 
 
Ministerstvo vnútra SR 

 
 
 

7 465,86 

Úhrada nákladov preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku hlásenia 
pobytu občanov a registra obyvateľov 
SR 

 
14. 

 
Ministerstvo vnútra SR 

 
54 802,82 

Úhrada nákladov preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku matrík 

 
15. 

 
Ministerstvo vnútra SR 

 
29 251,00 

Zabezpečenie miestnej štátnej správy 
v regionálnom školstve  

 
 
16. 

 
 
Ministerstvo vnútra SR 

 
 

3 265 696,00 

Normatívne a nenormatívne finančné 
prostriedky pre školy a školské 
zariadenia 



 

 76

Výročná správa Mesta Kežmarok za rok 2018 

 
17. 

 
Ministerstvo vnútra SR 

 
           2 380,52 

Inkluzívne prostredie v MŠ a podporu 
detí z MRK a ich rodičov 
 

 
18. 

Dobrovoľná požiarna ochrana 
SR 

 
3 000,00 

Na zabezpečenie materiálno-
technického vybavenia DHZO 

 
19. 

 
Ministerstvo kultúry SR 

 
15 000,00 

Obnova meštianskeho domu č. 46 
Hlavné námestie 46 

 
 
 
 
 
 
 
20. 

 
 
 
 
 
 
 
Úrad vlády SR 

 
 
 
 
 
 
 

46 800,00 

Úhrada výdavkov spojených s 
vypracovaním dvoch koncepčných 
dokumentov v oblasti sociálnych 
služieb, zdravotnej starostlivosti a 
podpory zdravia. Tri centrá 
integrovanej zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti a dve okresné 
integrované koncepcie/politiky 

 
 
21. 

 
 
Úrad vlády SR 

 
 

13 500,00 

Nákup športovej výbavy, výmena 
umelého trávnika na multifunkčnom 
ihrisku 

22. Ministerstvo vnútra SR 1 682,99 Vojnové hroby  
 
23. 

 
Prešovský samosprávny kraj 

 
911,72 

IV. Ročník Festivalu hudby, spevu a 
tanca seniorov 

 
24. 

Dary prijaté na 
spolufinancovanie EĽRO 

 
5 300,00 

Dary na spolufinancovanie EĽRO 
2018 

 v tom:   
 Československá obchodná banka, a. 

s. 
 

300,00 
 
Dar na spolufinancovanie EĽRO 2018 

 PETROLTRANS, a. s. 5 000,00 Dar na spolufinancovanie EĽRO 2018 

 
25. 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 
 

 
4 728,00 

Podpora praktického výcviku žiakov 
na detskom dopravnom  

26. Ministerstvo vnútra SR 8 071,93 Komunálne voľby  
 
27. 

Príjem z iných obcí za správne 
poplatky a príspevky na 
činnosť stavebného úradu 

 
50 160,40 

 

 
Činnosť stavebného úradu 

 
 
28. 

 
 
ÚPSVaR Kežmarok 

 
 

92 009,50 

Rozpočtové organizácie - Refundácia 
miezd, odvodov, pracovných odevov 
a náradia na základe dohôd 

 
 
 
29. 

 
 
Ministerstvo školstva, vedy 
výskumu a športu SR 

 
 
 

105 821,94 

Rozpočtové organizácie - Refundácia 
miezd, odvodov, pracovných odevov 
a náradia na základe projektov 
MŠVVaŠ 

 
30. 

Dary od FO a PO, nadácií a 
asociácií 

 
21 629,68 

Rozpočtové organizácie – Prijaté dary 
na základe darovacích zmlúv 

 
31. 

 
Obce okresu Kežmarok 

 
3 685,74 

Rozpočtové organizácie – na záujmové 
vzdelávanie mládeže 

 
32. 

 
Školské jedálne 

 
563,20 

Rozpočtové organizácie – neprevzaté 
obedy ŠJ 

 



 

 77

Výročná správa Mesta Kežmarok za rok 2018 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité 
v roku 2018 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym 
fondom). 

2.1.4 Kapitálové príjmy 

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
2 551 389 6 853 804 4 468 588,87 175,14 65,20 

 
Za obdobie roku 2018 sú kapitálové príjmy vykázané vo výške 4 468 588,87 €, čo 
predstavuje nárast oproti  roku  2017  o  čiastku  3 749 623,39 €. Nárast kapitálových 
príjmov oproti roku 2017 súvisí najmä s vyšším príjmom z predaja pozemkov o čiastku 1 
072 949,78 € a s príjmom z kapitálových transferov o čiastku  2 677 919,00 €. 
 
Kapitálové 
príjmy 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
celkom 2 551 389 6 853 804 4 468 588,87 175,14 65,20 
z predaja 
kapitálových 
aktív 

300 000 16 865 17 288,33 5,76 102,51 

z predaja 
pozemkov 

240 000 1 078 590 1 078 589,54 449,41 100,00 

granty x 30 000 30 000,00 x 100,00 
transfery zo ŠR 2 011 389 5 728 349 3 342 711,00 166,19 58,35 
 
a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív 
Skutočný   príjem k  31. 12. 2018 bol v  sume 17 288,33 €. Uvedený   príjem   pozostáva  z  
príjmu za predaj bytov a domov (vrátane splátok) v čiastke 17 192,33 € a exekúcie v čiastke 
96,00 €. Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2018 predstavuje pokles oproti roku 2017 
o 28 245,39 €. 
 
b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov 
Skutočný príjem z predaja pozemkov k 31. 12. 2018 bol vo výške 1 078 589,54 €, čo 
predstavuje nárast oproti roku 2017 o čiastku 1 072 949,78 €, čo súvisí najmä s predajom 
pozemkov firme Mubea Automotive Slovakia s.r.o. vo výške 1 015 928,33 €. 
 
c) Kapitálové príjmy - granty a transfery 
Do rozpočtu  mesta na rok 2018 boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených  
kapitálových grantov a transferov v celkovej výške 3 372 711 €. 
Príjem z kapitálových grantov a transferov v roku 2018 predstavuje nárast oproti roku 2017 
o čiastku 2 704 919 €. 
Príjem z grantov oproti roku 2017 je vyšší o 27 000 €, čo súvisí najmä s dotáciou od SZĽH vo 
výške 30 000 € na materiálno – technický rozvoj športu pre zimný štadión. Vyšší príjem 
kapitálových transferov oproti roku 2017 o čiastku 2 677 919 € súvisí najmä s dotáciou na 
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dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku – Pradiareň a to vo 
výške 2 278 711 €.  
 
V roku 2018 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:     
  
P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 
1. Úrad vlády SR 9 000,00 Výstavba detského ihriska, použitie v roku 2019 
 
 
2. 

 
 
Úrad vlády SR 

 
 

230 000,00 

Zariadenie pre seniorov – Akčný plán – zlepšenie 
služieb a infraštruktúry, použité v roku 2018, časť 
v roku 2019 

 
3. 

 
Ministerstvo vnútra SR 

 
30 000,00 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Kežmarku, 
použitie v roku 2019 

 
 
4. 

 
Ministerstvo 
hospodárstva SR 

 
 

2 278 711,00 

Dobudovanie infraštruktúry v Priemyselnom 
parku Kežmarok-Pradiareň a jeho okolí, použitie 
v roku 2019 

 
5. 

 
Ministerstvo financií SR 

 
500 000,00 

Dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna 
v Kežmarku, použitie v roku 2019 

 
6. 

 
Ministerstvo financií SR 

 
195 000,00 

Prestavba križovatky na okružnú - sídlisko JUH, 
použitie v roku 2019 

 
7. 

 
Ministerstvo financií SR 

 
100 000,00 

Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná 
brána, použitie v roku 2019 

 
8. 

Slovenský zväz ľadového 
hokeja 

 
30 000,00 

Materiálno-technický rozvoj športu, použité 
v roku 2018 

2.1.5 Príjmové finančné operácie – príjmy z transakcií s finančnými aktívami a 
pasívami 

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
2 463 410 3 430 821 3 442 748,11 139,76 100,35 

 
FO – príjmy 
z transakcií 
s fin. aktívami 
a pasívami 

Schválený 
rozpočet  

na rok 2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 

celkom 2 463 410 3 430 821 3 442 748,11 139,76 100,35 
z realizácie 
ostatného 
finančného 
majetku 

200 000 200 000 200 000,00 100,00  100,00 

zostatok prostr. 
z predchádz. 
rokov  

10 000 134 639 134 638,35 1 346,38 100,00 

prevod 
prostriedkov 
z rezervného 
fondu mesta 

2 233 410 2 915 682 2 869 044,16 128,46 98,40 
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prevod 
prostriedkov 
z fondu opráv 

20 000 23 000 19 261,14 96,31 83,74 

iné príj, 
fin.oper. – 
prijaté fin. 
zábezpeky 

x 157 500 219 800,00 x 139,55 

kurzové 
rozdiely 

x x 4,46 x 0,00 

 
Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
poskytnutých a nevyčerpaných v roku  2017 vo výške 128 638,35 €, ktoré boli vo výške 
37 621,28 € použité v roku 2018 pre úsek školstva, vo výške 1 274,74 € pre CPRR, vo výške 
10 000 € pre úsek MsP (rozšírenie kamerového systému IV. etapa); vo výške 29 515,99 € 
(sociálne služby poskytované formou nocľahárne, rozpočtovou organizáciou ZPS a ZOS) a vo 
výške 50 226,34 € (regionálny finančný príspevok – CPRR) vrátené do  štátneho rozpočtu  
v súlade  so zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z .z.; vo výške 6 000 € 
vrátená finančná zábezpeka z roku 2017 z verejného obstarávania (Zariadenie pre seniorov). 
Ďalšími príjmami z transakcií s finančnými aktívami a pasívami v roku 2018 bol aj príjem zo 
splatenej menovitej hodnoty dlhopisu Privatbanky vo výške 200 000 €, ďalej prevod 
prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 2 869 044,16 €, prevod prostriedkov z fondu 
opráv vo výške 19 261,14 €, vo výške 219 800 € prijatá (zložená) finančná zábezpeka a vo 
výške 4,46 € (kurzové rozdiely).    
 

2.1.6 Príjmové finančné operácie - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné 
výpomoci 

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
1 662 950 2 417 950 1 168 121,80 70,24 48,31 

 
V roku 2018 Mesto Kežmarok prijalo finančné prostriedky z bankového úveru vo výške 
534 326,32 €, z toho na „Prestavbu mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok“ vo výške 
325 752,96 € a vo výške 208 573,36 € na „Rekonštrukciu prístupovej miestnej komunikácie – 
ul. Trhovište časť B“;  z preklenovacieho úveru  na financovanie projektu „Historicko-
kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ vo výške 499 900 € a vo výške 100 € na 
financovanie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska“ a zo ŠFRB na 
Bytový dom Weilburská 2,4 vo výške 133 795,48 €. 

2.1.7 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 1 418 497,45 €. 
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Rozpočet rozpočtových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Schválený 
rozpočet  

Rozpočet  
po zmenách  

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018 

Príjmy celkom 1 184 735 1 411 506 1 418 497,45 
Z toho :    
Bežné príjmy 1 184 735 1 411 506 1 418 497,45 
Kapitálové príjmy 0 0 0,00 
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 
 

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
1 184 735 1 411 506 1 418 497,45 119,73 100,50 

 
Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
celkom 16 450 27 500 27 455,71 166,90 99,84 
z prenajatých 
budov, 
priestorov 
a objektov   

16 260 27 219 27 194,71 167,25 99,91 

z prenajatých 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky a 
náradia   

190 281 261,00 137,37 92,88 

 
Administrat. 
poplatky a 
iné poplatky 
a platby  

Schválený 
rozpočet na 

rok 2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 

celkom 1 127 420 1 112 604 1 132 503,78 100,45 101,79 
popl. a platby 
za predaj 
výrobkov, 
tovarov 
a služieb 

570 820 570 532 572 974,72 100,38 100,43 

popl. za MŠ 
a školské 
zariadenia 

129 500 146 270 143 862,39 111,09 98,35 

poplatky za 
stravné  

427 100 395 802 415 666,67 97,32 105,02 

  
Úroky 
z vkladov  

Schválený 
rozpočet na 

rok 2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
celkom 0 0 0,00 x x 
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Iné nedaňové 
- ostatné 
príjmy 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
celkom 0 35 638 34 802,02 x 97,65 
z dobropisov 0 18 135 18 131,66 x 99,98 
z vratiek 0 15 631 14 846,28 x 94,98 
z refundácie 0 1 480 1 501,92 x 101,48 
iné príjmy 0 392 322,16 x 82,18 
 
Granty 
a transfery 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
celkom 40 865 235 764  223 735,94 547,50 94,90 
granty 0 20 485 21 629,68 x 105,59 
transfery zo ŠR 
okrem 
transferov na 
úhradu 
nákladov 
preneseného 
výkonu štátnej 
správy 

39 895 211 053 197 857,32 495,95 93,74 

transfery 
z rozpočtu obce 

970 4 226 4 248,94 438,04 100,54 

 
Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 
 

 

Rozpočtová organizácia 

Schválený 

rozpočet  

na rok 2018 

Rozpočet 

po zmenách 

na rok 2018 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% 

plnenia  

k SR 

% 

plnenia 

k RpZ 

RO celkom 1 184 735 1 411 506 1 418 497,45 119,73 100,50 
z toho:      
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 202 200 191 264 206 654,54 102,20 108,05 
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK 34 500 122 144 116 506,25 337,70 95,38 
ZŠ, Nižná Brána, Kežmarok 196 705 306 541 315 502,00 160,39 102,92 
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok 42 100 42 196 41 206,16 97,88 97,65 
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok 43 200 50 079 42 244,99 97,79 84,36 
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok 59 000 69 126 67 500,48 114,41 97,65 
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 
KK 

 
19 150 

 
20 436 

 
19 731,30 

 
103,04 

 
96,55 

ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok 21 000 21 820 20 850,67 99,29 95,56 
Centrum voľného času 10 600 23 520 23 519,07 221,88 99,99 
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 
opatrovateľskej služby 

 
556 280 

 
564 380 

 
564 781,99 

 
101,53 

 
100,07 
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2.2 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
20 958 000 27 963 219 20 356 757,29 97,13 72,80 

 
Rozpočet výdavkov v roku 2018  

ROZPOČET 
VÝDAVKOV 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2018 

Rozpočet po 
zmenách na 

rok 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  
po zmenách 

bežný 13 955 240 15 079 641 14 442 018,03 103,49 95,77 

kapitálový 6 807 180 10 725 198 5 010 293,14 73,60 46,72 

FO výdavkov 195 580 2 158 380 904 446,12 462,44 41,90 

CELKOM 20 958 000 27 963 219 20 356 757,29 97,13 72,80 

 
Čerpanie bežných výdavkov v roku 2018 bolo vo výške 14 442 018,03 €, čo predstavuje 
nárast oproti roku 2017 o 1 398 538,23 €, čerpanie kapitálových výdavkov bolo na úrovni 
5 010 293,14 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o 1 203 403,32 € a čerpanie 
finančných operácií výdavkov dosiahlo oproti roku 2018 nárast o 701 073,95 €. 
 
Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2018 podľa programov 
programového rozpočtu 
 
 

 

 

Program 

Schválený 

rozpočet  

na rok 2018 

Rozpočet 

po zmenách 

na rok 2018 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% 

plnenia  

k SR 

% 

plnenia 

k RpZ 

1 Plánovanie, manažment a kontrola 545 200 2 665 325 183 659,53 33,68 6,89 
2 Propagácia a marketing 1 914 200 2 425 219 842 799,66 44,03 34,75 
3 Interné služby 399 370 606 470 578 554,09 144,87 95,40 
4 Služby občanom 249 560 266 560 246 895,83 98,93 92,62 
5 Bezpečnosť, právo a poriadok 658 300 677 650 626 041,44 95,10 92,38 
6 Odpadové hospodárstvo 693 720 813 069 800 022,98 115,32 98,40 
7 Komunikácie 1 374 050 2 341 230 1 913 554,81 139,26 81,73 
8 Doprava 30 000 107 210 91 662,54 305,54 85,50 
9 Vzdelávanie 6 932 981 8 174 736 6 973 451,57 100,58 85,30 

10 Šport 2 527 470 3 160 990 3 108 927,03 123,00 98,35 
11 Kultúra 555 340 590 640 590 640,00 106,36 100,00 
12 Verejné priestranstvá mesta 434 760 1 126 375 389 048,01 89,48 34,54 
13 Sociálne služby 1 729 830 1 882 516 1 815 028,50 104,92 96,42 
14 Bývanie 1 350 430 1 467 480 642 292,86 47,56 43,77 
15 Zdravotníctvo 120 000 193 060 116 909,32 97,42 60,56 
16 Administratíva 1 427 789 1 449 689 1 433 176,56 100,38 98,86 
17 Občania skrášľujú svoje mesto 15 000 15 000 4 092,56 27,28 27,28 
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V roku 2018 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:  
- vzdelávania, program 9  celkovo   6 973 451,57 €, 
- športu, program 10  celkovo   3 108 927,03 €, 
- komunikácii, program 7  celkovo   1 913 554,81 €, 
- sociálnych služieb, program 13 celkovo   1 815 028,50 €, 
- administratívy, program 16  celkovo   1 433 176,56 €. 

2.2.1 Bežné výdavky  

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
13 955 240 15 079 641 14 442 018,03 103,49 95,77 

  
Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2018 podľa 
programov programového rozpočtu   
                        
 

 

 

Program 

Schválený 

rozpočet  

na rok 2018 

Rozpočet 

po zmenách 

na rok 2018 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% 

plnenia  

k SR 

% 

plnenia 

k RpZ 

1 Plánovanie, manažment a kontrola 149 700 223 684 149 932,66 100,15 67,03 
2 Propagácia a marketing 227 930 300 129 221 990,40 97,39 73,96 
3 Interné služby 326 380 397 330 374 351,69 114,70 94,22 
4 Služby občanom 249 560 266 560 246 895,83 98,93 92,62 
5 Bezpečnosť, právo a poriadok 598 300 615 840 594 270,04 99,33 96,50 
6 Odpadové hospodárstvo 683 720 812 979 799 938,03 117,00 98,40 
7 Komunikácie 616 100 684 470 670 934,78 108,90 98,02 
8 Doprava 30 000 40 560 29 122,62 97,07 71,80 
9 Vzdelávanie 6 575 421 6 960 721 6 763 024,71 102,85 97,16 

10 Šport 499 820 520 740 507 232,77 101,48 97,41 
11 Kultúra 555 340 565 640 565 640,00 101,85 100,00 
12 Verejné priestranstvá mesta 294 900 338 183 317 141,33 107,54 93,78 
13 Sociálne služby 1 447 830 1 573 516 1 518 690,28 104,89 96,52 
14 Bývanie 165 050 169 800 149 082,42 90,32 87,80 
15 Zdravotníctvo 120 000 177 400 116 909,32 97,42 65,90 
16 Administratíva 1 400 189 1 417 089 1 412 768,59 100,90 99,70 
17 Občania skrášľujú svoje mesto 15 000 15 000 4 092,56 27,28 27,28 
 
Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku 2018 môžeme skonštatovať, že 
pri  bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 – Vzdelávanie, 13 
– Sociálna služby, 16 – Administratíva a 6 – Odpadové hospodárstvo.  
 

2.2.2 Kapitálové výdavky 

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
6 807 180 10 725 198 5 010 293,14 73,60 46,72 
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Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2018 podľa 
programov programového rozpočtu 
 

 

 

Program 

Schválený 

rozpočet  

na rok 2018 

Rozpočet 

po zmenách 

na rok 2018 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% 

plnenia  

k SR 

% 

plnenia 

k RpZ 

1 Plánovanie, manažment a kontrola 395 500 2 441 641 33 726,87 8,53 1,38 
2 Propagácia a marketing 1 686 170 1 124 990 620 809,26 36,82 55,18 
3 Interné služby 72 990 209 140 204 202,40 279,77 97,64 
4 Služby občanom 0 0 0,00 x x 
5 Bezpečnosť, právo a poriadok 60 000 61 810 31 771,40 52,95 51,40 
6 Odpadové hospodárstvo 10 000 90 84,95 0,85 94,39 
7 Komunikácie 757 950 1 122 260 708 243,71 93,44 63,11 
8 Doprava 0 66 650 62 539,92 x 93,83 
9 Vzdelávanie 357 560 959 015 210 426,86 58,85 21,94 

10 Šport 2 027 550 2 640 150 2 601 694,26 128,32 98,54 
11 Kultúra 0 25 000 25 000,00 x 100,00 
12 Verejné priestranstvá mesta 139 860 788 192 71 906,68 51,41 9,12 
13 Sociálne služby 282 000 303 000 290 338,22 102,96 95,82 
14 Bývanie 990 100 940 100 134 166,47 13,55 14,27 
15 Zdravotníctvo 0 15 660 0,00 x 0,00 
16 Administratíva 27 500 27 500 15 382,14 55,93 55,94 
17 Občania skrášľujú svoje mesto 0 0 0,00 x x 

 
Kapitálové výdavky boli v roku 2018 v členení podľa programov nasmerované do 
nasledovných oblasti podľa objemu čerpania: 
 

- plánovanie, manažment a kontrola, program 1 – 33 726,87 € - polohopisné a 
výškopisné zameranie  časti areálu „Kompostáreň“, vypracovanie projektových 
dokumentácií pre projekt „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku“, 
stavebná úprava parkoviska na ul. Dr. Alexandra v Kežmarku a parkoviská – 
vodozádržné opatrenia v urbanistickom prostredí, nevyčerpaný regionálny príspevok 
zo štátneho rozpočtu SR poskytnutý na realizáciu opatrení v súlade s Akčným plánom 
rozvoja okresu Kežmarok – CPRR,     

- propagácia a marketing, program 2 – 620 809,26 € - realizácia stavebných prác diela 
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa a Bike zóna,  

- interné služby, program 3 - 204 202,40 € - licencia na účelovú farebnú digitálnu 
ortofotomapu, zhotovenia wifi siete, technické zhodnotenie ASW /informatika/, nákup 
multifunkčného zariadenia (kopírovací stroj), rekonštrukcia elektrických zariadení pre 
odberné miesto ul. Hlavné námestie (tribúna), nákup pozemkov, technické 
zhodnotenie NP Združenie Región Tatry a Lekáreň Hl. námestie č. 58, rekonštrukcia 
kotolne Reduta (projektová dokumentácia  a samotná realizácia), rekonštrukcia 
plochej strechy na objekte AB Spravbytherm, rekonštrukcia elektrorozvodov – objekt 
ambulancií lekárov Kežmarok, Dr. Fischera 7 (projektová dokumentácia), 

- bezpečnosť, právo a poriadok, program 5 – 31 771,40 € - rozšírenie bezpečnostného 
kamerového systému v meste, inštalácia klimatizačného zariadenia na operačnom 
stredisku MsP,   
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- komunikácie, program 7 – 708 243,71 € - rekonštrukcia chodníkov M. Lányiho, na 
Historickom cintoríne (Starý cintorín), rekonštrukcia prístupovej miestnej 
komunikácie – ul. Trhovište časť B, vypracovanie projektovej dokumentácie na 
prestavbu priesečnej križovatky na okružnú sídl. Juh, prestavba mosta cez potok 
Ľubica, 

- doprava, program 8 – 62 539,92 € - rekonštrukcia zastávok cestnej dopravy, 
- vzdelávanie, program 9 – 210 426,86 € - rekonštrukcia prístupových chodníkov a 

havarijná situácia vodovodného potrubia MŠ, Možiarska; rekonštrukcia plochých 
striech Denného detského sanatória; rekonštrukcia školskej jedálne MŠ, Cintorínska; 
rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Svätého kríža; rekonštrukcia chodníkov v areáli 
ZŠ, Dr. Fischera; rekonštrukcia osvetlenia malej a veľkej telocvične ZŠ Grundschule; 
rekonštrukcia chodníkov ZŠ s MŠ Nižná brána; rekonštrukcia školskej jedálne MŠ K. 
Kuzmányho,  

- šport, program 10 – 2 601 694,26 € - nákup prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení pre Zimný štadión, rekonštrukcia Zimného štadióna, 

- kultúra, program 11 – 25 000,00 € - príspevok na kapitálové výdavky pre Mestské 
kultúrne stredisko (obnova fasády vrátane injektáže na administratívnej budove 
MsKS), 

-  verejné priestranstvá mesta, program 12 – 71 906,68 € - vybavenie detského ihriska 
Záhradná ul. Kežmarok, výstavba nového multifunkčného ihriska sídlisko JUH, 
projektová dokumentácia „Revitalizácia predpolia radnice v Kežmarku s vodným 
prvkom“, nákup vianočnej výzdoby, 

- sociálne služby, program 13 –  290 338,22 € - rekonštrukcia a modernizácia ZPS 
a ZOS Kežmarok blok A1 a C, ZPS a ZOS - nákup vybavenia jedálne (elektrický 
bojlerový konvektomat s príslušenstvom, plynová smažiaca veľkokapacitná panvica), 

- bývanie, program 14 – 134 166,47 € - výstavba bytového domu  Weilburská 2, 4, 
- administratíva, program 16 – 15 382,14 € - projektová dokumentácia „Rekonštrukcia 

kotolne, Hlavné námestie 1, Kežmarok“, obnova technického vybavenia telefónnej 
ústredne vrátane telefónnych káblových rozvodov.  
 



 

 86

Výročná správa Mesta Kežmarok za rok 2018 

2.2.3 Výdavkové finančné operácie  

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
195 580 2 158 380 904 446,12 462,44 41,90 

 
Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku 2018 
podľa programov programového rozpočtu 
 
 
                                  
 

 

Program 

Schválený 

rozpočet  

na rok 

2018 

Rozpočet 

po zmenách 

na rok 2018 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% 

plnenia  

k SR 

% 

plnenia 

k RpZ 

2 Propagácia a marketing 100 1 000 100 0,00 0,00 0,00 
7 Komunikácie 0 534 500 534 376,32 x 99,98 
9 Vzdelávanie 0 255 000 0,00 x 0,00 

10 Šport 100 100 0,00 0,00 0,00 
13 Sociálne služby 0 6 000 6 000,00 x 100,00 

  14 Bývanie 195 280 357 580 359 043,97 183,86 100,41 
16 Administratíva 100 5 100 5 025,83 5 025,83 98,55 

 
Finančné operácie výdavkov v roku 2018 celkovo dosiahli výšku 904 446,12 €. Finančné 
prostriedky boli použité v prvku 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest – na splatenie 
dlhodobého bankového úveru investičných akcií „Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto 
Kežmarok“ a „Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie ul. Trhovište časť B“ vo 
výške 534 376,32 €; v prvku 13.1.1 Zariadenie pre seniorov – vrátenie finančnej zábezpeky 
dodávateľovi vo výške 6 000 €; v podprograme 14.1 Výstavba nájomných bytov – na splátky 
istín úverov vo výške 201 543,97 € a vo výške 157 500 € vrátené finančné zábezpeky 
dodávateľom;  v programe 16. Administratíva – vklad do základného imania obchodnej 
spoločnosti GEOVRT Kežmarok s.r.o. vo výške 5 000 € a vo výške 25,83 € na zúčtovanie 
kurzových rozdielov. 

2.2.4  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 7 298 396,18 €. 
 
Rozpočet rozpočtových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Schválený 
rozpočet  

Rozpočet  
po zmenách  

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018 

Výdavky celkom 6 999 672 7 431 720 7 298 396,18 
Z toho :    
Bežné výdavky 6 999 672 7 301 996 7 168 877,78 
Kapitálové výdavky 0 129 724 129 518,40 
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 a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 
 

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
6 999 672 7 301 996 7 168 877,78 102,42 98,18 

 
Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 
 

 

Rozpočtová organizácia 

Schválený 

rozpočet  

na rok 2018 

Rozpočet 

po zmenách 

na rok 2018 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% 

plnenia  

k SR 

% 

plnenia 

k RpZ 

RO celkom 6 999 672 7 301 996 7 168 877,78 102,42 98,18 

z toho:      

ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 1 552 144 1 534 151 1 513 387,22 97,50 98,65 
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK 1 083 116 1 216 107 1 163 870,95 107,46 95,70 
ZŠ, Nižná Brána, Kežmarok 1 539 677 1 655 440 1 622 251,67 105,36 97,99 
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok 249 059 252 427 248 066,84 99,60 98,27 
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok 240 747 252 235 240 480,40 99,89 95,34 
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok 387 768 408 281 401 779,81 103,61 98,41 
MŠ, Severná 5, Kežmarok 0 0 0,00 x x 
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 
Kežmarok 

 
370 301 

 
374 389 

 
373 684,30 

 
100,91 

 
99,81 

ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok 348 530 348 930 347 894,85 99,82 99,70 
Centrum voľného času 153 650 174 868 173 867,07 113,16 99,43 
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 
opatrovateľskej služby 

 
1 074 680 

 
1 085 168 

 
1 083 594,67 

 
100,83 

 
99,85 

 
b) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 
 

Schválený 
rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu  

po zmenách 
0 129 724 129 518,40 x 99,84 

 
Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 
 

 

Rozpočtová organizácia 

Schválený 

rozpočet  

na rok 2018 

Rozpočet 

po zmenách 

na rok 2018 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

% 

plnenia  

k SR 

% 

plnenia 

k RpZ 

RO celkom 0 129 724 129 518,40 x 99,84 

z toho:      

ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 0 7 969 7 969,00 x 100,00 
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK 0 13 000 13 000,00 x 100,00 
ZŠ, Nižná Brána, Kežmarok 0 33 100 33 100,00 x 100,00 
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok 0 21 857 21 857,00 x 100,00 
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok 0 22 798 22 798,00 x 100,00 
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok 0 10 000 10 000,00 x 100,00 
MŠ, Severná 5, Kežmarok 0 0 0,00 x x 
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 
Kežmarok 

 
0 

 
0 

 
0,00 

 
x 

 
x 
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ZUŠ Petržalská, Petržalská 21, Kežmarok 0 0 0,00 x x 
Centrum voľného času 0 0 0,00 x x 
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 
opatrovateľskej služby 

 
0 

 
21 000 

 
20 794,40 

 
x 

 
99,02 

2.3 Rozpočty na roky 2019 – 2021 

Schválený rozpočet príjmov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021 (spolu 
s rozpočtovými organizáciami mesta) a skutočnosť roku 2018 
 

ROZPOČET 

 

 
Skutočnosť 
roku 2018 

 
Rozpočet 

na rok 2019 

 
Rozpočet 

na rok 2020 
 

 
Rozpočet 

na rok 2021 
 

bežný 15 373 698,87 16 454 243 15 813 000 15 962 000 

kapitálový 4 468 588,87 3 332 841 0 0 

FO príjmov 4 610 869,91 4 884 916 390 000 170 000 

CELKOM 24 453 157,65 24 672 000 16 203 000 16 132 000 

 
Schválený rozpočet výdavkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021 (spolu 
s rozpočtovými organizáciami mesta) a skutočnosť roku 2018 

 

ROZPOČET 

 

 
Skutočnosť 
roku 2018 

 
Rozpočet 

na rok 2019 

 
Rozpočet 

na rok 2020 
 

 
Rozpočet 

na rok 2021 
 

bežný 14 442 018,03 13 955 240 14 098 920 14 523 310 

kapitálový 5 010 293,14 6 807 180 2 875 600 475 490 

FO príjmov 904 446,12 195 580 195 480 210 200 

CELKOM 20 356 757,29 20 958 000 17 170 000 15 209 000 

 
V roku 2019 Mesto Kežmarok za významnú kapitálovú investíciu považuje dobudovanie 
priemyselného parku v Kežmarku – Pradiareň, výstavbu nájomných bytov – bytový dom 
Weilburská 2 a 4 a dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna. 
 

V roku 2019 Mesto Kežmarok plánuje dobudovať technickú infraštruktúru priemyselného 
parku v Kežmarku – Pradiareň, dokončiť výstavbu nájomných bytov – bytový dom 
Weilburská 2,4, dokončiť rekonštrukciu zimného štadióna, výstavbu cyklistického chodníka 
okolo historického centra, rekonštruovať most cez rieku Poprad, ul. Nižná brána, prestavbu 
križovatky na okružnú križovatku – sídlisko Juh, rekonštrukciu a rozšírenie existujúcich 
kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských 
škôl, rekonštrukciu Materskej školy Cintorínska  - Zníženie energetickej náročnosti budov, 
realizáciu projektov odborných učební na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, výstavbu detských ihrísk a opravy miestnych komunikácií a chodníkov. Mesto 
Kežmarok na rok 2019 rozpočtuje finančné prostriedky na spolufinancovanie podaných 
projektov.  
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3 Hospodárenie mesta za rok 2018 

Hospodárenie mesta 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 
 

Bežné  príjmy spolu 15 373 698,87

z toho : bežné príjmy mesta 13 955 201,42

             bežné príjmy RO s právnou subjektivitou 1 418 497,45

Bežné výdavky spolu 14 442 018,03

z toho : bežné výdavky  mesta 7 273 140,25

             bežné výdavky  RO s právnou subjektivitou 7 168 877,78

Bežný rozpočet - prebytok 931 680,84

Kapitálové  príjmy spolu 4 468 588,87

z toho : kapitálové  príjmy mesta 4 468 588,87

             kapitálové  príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 5 010 293,14

z toho : kapitálové  výdavky  mesta 4 880 774,74

             kapitálové  výdavky  RO s právnou subjektivitou 129 518,40

Kapitálový rozpočet - schodok - 541 704,27

Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu- prebytok 389 976,57

Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného 

a kapitálového rozpočtu: 
z toho :prijaté –transfery od MV SR – dopravné, normatívy pre ZŠ  
           a MŠ a Školský úrad                                                               BP 
          prijatý príspevok od MPSVaR – sociálne služby                   BP    
           prijatá dotácia od Úradu vlády SR – podpora rozvoja športu – 
          výmena umelého trávnika ZŠ s MŠ Nižná brána                    BP   
          prijatá dotácia od Úradu vlády SR – koncepcia zdravotnej  
          a sociálnej starostlivosti                                                         BP 
          prijatý preddavok na stravovanie – rozpočtové organizácie BP 
          prijaté dary – rozpočtové organizácie                                    BP 
          zostatok samostatného BÚ vedľajšieho hospodárenia  
          rozpočtové organizácie                                                           BP             
          prijatá dotácia od MF SR – dostavba a rekonštrukcia zimného   
          štadióna                                                                                   KP 
          prijatá dotácia od MF SR – prestavba križovatky na okružnú 
          -sídlisko JUH                                                                          KP  
          prijatá dotácia od MF SR- rekonštrukcia mosta cez rieku            
         Poprad, ul. Nižná brána                                                          KP  
         prijatá dotácia od MV SR – rekonštrukcia požiarnej  
         zbrojnice                                                                                   KP 
         prijatá dotácia od Úradu vlády SR – výstavba detského ihriska 
                                                                                                           KP 
        prijatá dotácia od MH SR – dobudovanie infraštruktúry  
        v Priemyselnom parku Kežmarok – Pradiareň a jeho okolí      KP 
        prijatá dotácia – Akčný plán – zlepšenie služieb a infraštruktúry  
       Zariadenie pre seniorov                                                             KP        

- 3 337 551,15

                                  - 91 784,37 
- 24 134,54 

- 10 000,00
 

                              - 46 800,00 
                              - 48 494,17   
                                 - 3 105,87                       

                        
                                    -255,03                         

 
                             - 500 000,00 

 
                                - 195 000,00 
 
                                 -100 000,00 
 
                                   -30 000,00 
 
                                     -9 000,00 
 

                                             -2 278 711,00 
 
                                                       -266,17  
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Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - 
schodok   

- 2 947 574,58

Príjmy z finančných operácií celkom 4 610 869,91 
z toho: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 134 638,35

            prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta 2 869 044,16

            prevod prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv   
            nájomných bytov 

19 261,14

            z realizácie ostatného finančného majetku – príjem  
            z realizácie cenných papierov 

200 000,00

             iné príjmové finančné operácie – prijatá zábezpeka 219 800,00

             prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci –  
             úver zo ŠFRB na výstavbu BD Weilburská 2,4 

133 795,48

             prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – 
            „Prestavba Mosta cez potok Ľubica“ a „Rekonštrukcia  
            prístupovej miestnej komunikácie – ul. Trhovište časť B“  

 
534 326,32 

            prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci –  
            prekleňovací úver – projekt: „Historicko-kultúrno-prírodná   
            cesta okolo Tatier – II. etapa“ 

499 900,00

            prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci –  
            prekleňovací úver – projekt: „Rekonštrukcia   a rozšírenie  
           kapacít MŠ Možiarska“   

100,00

           kurzové rozdiely 4,46

Výdavky z finančných operácií 904 446,12
z toho:  splátky istín z ostatných poskytnutých úverov- ŠFRB 201 543,97

             splátky istín z ostatných poskytnutých úverov –  
            „Prestavba Mosta cez potok Ľubica“ a „Rekonštrukcia  
             Prístupovej miestnej komunikácie – ul. Trhovište časť B“     

534 376,32

             iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné  
             zábezpeky 

163 500,00

             účasť na majetku – vklad do ZI GEOVRT Kežmarok s.r.o 5 000,00

             kurzové rozdiely  25,83

Rozdiel finančných operácií 3 706 423,79
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia finančných 

operácií: 

z toho: prijatá finančná zábezpeka – VO  
           tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18          
          ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. 
          prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci –  
          prekleňovací úver- projekt: „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít 
         MŠ Možiarska“   

- 123 132,94

-74 300,00

                               -48 732,94 
 
 

                                    -100,00 

Upravený rozdiel finančných operácií mesta 3 583 290,85
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta 635 716,27 

PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov) 24 453 157,65 

VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov) 20 356 757,29 

Rozpočtové hospodárenie mesta 4 096 400,36 

Vylúčenie z prebytku - 3 460 684,09 

Upravené rozpočtové hospodárenie mesta                       635 716,27 
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Výsledok hospodárenia mesta za rok 2018 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov predstavuje prebytok v sume 389 976,57 €. V zmysle ustanovenia § 16 
ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných 
fondov (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) z tohto hospodárenia vylučujú 
nevyčerpané   prostriedky  zo   štátneho  rozpočtu  účelovo   určené  na  kapitálové a bežné   
výdavky   poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  (rok 2018) v sume 3 
337 551,15 €, a to:  

- vo výške 91 784,37 €, z toho vo výške 82 667,37 € prijatý bežný transfer pre úsek 
školstva mestu poukázaný po 01.08.2018 a použitý do 31.03.2019 a vo výške 
9 117,00 € prijatý bežný transfer na školský úrad (prenesený výkon štátnej správy) 
mestu poukázaný v roku 2018 a v roku 2019 vrátený do štátneho rozpočtu;  

- vo výške 24 134,54 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 na financovanie 
sociálnych služieb verejných poskytovateľov (Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 
opatrovateľskej služby a Nocľahárne) a za neobsadené miesta v roku 2019 vrátené 
do štátneho rozpočtu;  

- vo výške 266,17 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 na financovanie 
sociálnych služieb (kapitálová dotácia – Akčný plán – zlepšenie služieb 
a infraštruktúry – Zariadenie pre seniorov) a v roku 2019 vrátené do štátneho 
rozpočtu;  

- vo výške 10 000,00 € poukázané finančné prostriedky na podporu rozvoja športu  
v roku 2018 (výmena umelého trávnika ZŠ s MŠ Nižná brána) a použité do 
31.03.2019;  

- vo výške 46 800,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (bežná dotácia) 
na vypracovanie koncepcie zdravotnej a sociálnej starostlivosti,  použité do 31. 03. 
2019; 

- vo výške 48 494,17 € - príjem zo stravného – rozpočtové organizácie, použité 
v roku 2019; 

- vo  výške  3 105,87 €  - príjem z darov – rozpočtové organizácie, použité v roku 
2019; 

- vo výške 255,03 € - príjem z vedľajšieho hospodárenia – ZŠ Grunschule, 
Kežmarok, použité v roku 2019; 

- vo výške 500 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová 
dotácia) na dostavbu a rekonštrukciu zimného štadióna, použité v roku 2019; 

- vo výške 195 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová 
dotácia) na prestavbu križovatky na okružnú – sídlisko JUH, použité v roku 2019; 

- vo výške 100 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová 
dotácia) na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána, použité v roku 
2019; 

- vo výške 30 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová 
dotácia) na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice; 

- vo výške 9 000,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová 
dotácia) na výstavbu detského ihriska, použité do 31.03.2019; 
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- vo výške 2 278 711,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová 
dotácia) na dobudovanie infraštruktúry v Priemyselnom parku Kežmarok – 
Pradiareň a jeho okolí.     

 
Po zohľadnení týchto skutočností upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu 
mesta za rok 2018 je schodok vo výške 2 947 574,58 €. 
Zostatok finančných operácií mesta za rok 2018  v sume 3 706 423,79 € podľa § 15 ods. 1 
písm. c)  zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov je potrebné upraviť o nevyčerpané návratné zdroje financovania 
(zábezpeka prijatá v roku 2018 v rámci verejného obstarávania, tvorba fondu prevádzky, 
údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a  prijatý nepoužitý prekleňovací úver na 
projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska“) v sume 123 132,94 €. 
Po zohľadnení týchto skutočností upravený zostatok finančných operácií mesta za rok 
2018 predstavuje prebytok 3 583 290,85 €. 
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok v sume 2 947 574,58 € 
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať 
z prebytku finančných operácií. 
 
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta v sume 635 716,27 € zistené podľa ustanovenia § 
16 ods. 6 a ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť 
na tvorbu Rezervného fondu. 
 
Rezervný fond 
Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.  a o použití rezervného fondu 
rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
              
Rezervný fond Suma v € 
PS k 1.1.2018  2 299 291,86     
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2017 

 
1 154 498,27 

Úbytky   - použitie rezervného fondu v rozpočtovom  
                 roku 2018 

2 869 044,16 

KZ k 31.12.2018 584 745,97     
 
 
K 31. 12. 2017 bol zostatok rezervného fondu vo výške 2 299 291,89 €. V priebehu roka 
2018 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2017 zvýšený 
celkovo o  čiastku 1 154 498,27 €. V  roku 2018 boli použité zdroje rezervného fondu vo 
výške 2 869 044,16 €, s nasledovným vecným použitím: 
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Číslo 
uznesenia 

Dátum 
schválenia Názov investície 

Čerpanie   
k 31. 12. 2018 

394/2017 14.12.2017 
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier –
II.etapa – Cyklochodník  prieťah mestom 117 075,76 € 

394/2017 14.12.2017 Nákup pozemkov 10 300,00 € 
394/2017 
118/2018 

12.12.2017 
21.06.2018 Rekonštrukcia Zimného  štadióna v Kežmarku 2 297 640,00 €  

394/2017 14.12.2017 Detské ihrisko JUH, Kežmarok 49 211,03 € 

394/2017 14.12.2017 Nákup prvkov vianočného osvetlenia 9 791,69 

394/2017 14.12.2017 

Zariadenie pre seniorov – Rekonštrukcia 
a modernizácia Zariadenia pre seniorov a ZOS 
Kežmarok – blok C, blok A1 39 809,99 € 

394/2017 14.12.2017 
Výstavba nájomných bytov – bytový dom 
Weilburská 2,4 370,99 € 

394/2017 14.12.2017 
Splátky istiny úverov poskytnutých Štátnym fondom 
rozvoja bývania 26 892,85 € 

118/2018 21.06.2018 
Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7 
vrátane PaPD 550,00 € 

118/2018 21.06.2018 Rekonštrukcia kotolne Reduta vrátane PaPD 47 433,21 € 

118/2018 21.06.2018 
Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o. 
vrátane PaPD 45 286,86 € 

118/2018 21.06.2018 Rozšírenie parkoviska pri kúpalisku vrátane PaPD 19 600,00 € 

118/2018 21.06.2018 Chodník na Starom cintoríne vrátane PaPD 36 994,22 € 

118/2018 21.06.2018 
Chodník –M. Lányiho – Bažant – II. etapa vrátane 
PaPD 30 000,00 € 

118/2018 21.06.2018 
Chodník na M. Lányiho okolo hlavnej cesty vrátane 
PaPD 17 700,00 €  

118/2018 21.06.2018 
MŠ, Možiarska s jedálňou – Rekonštrukcia 
chodníkov vrátane PaPD 28 200,00 € 

118/2018 21.06.2018 
ZŠ s MŠ, Nižná brána – Rekonštrukcia chodníkov 
vrátane PaPD 33 100,00 € 

118/2018 21.06.2018 
ZŠ, Dr. D. Fischera – Rekonštrukcia chodníkov 
vrátane PaPD 34 087,56 € 

118/2018 21.06.2018 

Obnova administratívnej budovy Mestského 
kultúrneho strediska na ulici Starý trh č. 47 vrátane 
PaPD 25 000,00 € 

CELKOM 2 869 044,16 € 
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Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond – účet 472 Suma v € 
PS k 1.1.2018 6 400,93 
Prírastky - spolu                   18 505,69 

- prídel do SF -  1,25 % 18 099,89 

-  vratky (za stravné lístky a regeneráciu)                     9,80 

- príjem za pobyt v rekreačnom zariadení 

v Dolnej Strehovej 

 

396,00 

Úbytky   - spolu                18 681,67 
- príspevok na stravovanie 13 694,70 

- jednorázová sociálna výpomoc 400,00 

-  regenerácia zamestnancov                                               4 586,97 

KZ k 31.12.2018 6 224,95 
 
Sociálny fond – účet 221 - banka Suma v € 
PS k 1.1.2018 7 141,97 
Prírastky - spolu                   18 381,84 
               - prídel do SF -  1,25 % 17 976,04  

               - vratky (za stravné lístky a regeneráciu)                     9,80 

- príjem za pobyt v rekreačnom zariadení 

v Dolnej Strehovej 

396,00 

Úbytky  -   spolu                19 686,87 
- príspevok na stravovanie 12 639,90 

- regenerácia zamestnancov                                               6 646,97 

- jednorázová sociálna výpomoc                                               400,00 
KZ k 31.12.2018 5 836,94 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov 
Podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. je mesto povinné vytvárať fond prevádzky, údržby 
a opráv v minimálnej výške 0,5% oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. 
 
Fond prevádzky, údržba a opráv Suma v € 
PS k 1.1.2018  203 815,43     
Prírastky – tvorba v rozpočtovom roku 2018 

 
48 732,94 

Úbytky   - použitie fondu v rozpočtovom  
                 roku 2018 

19 261,14 

KZ k 31.12.2018 233 287,23     
 
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta k 31. 12. 2018 predstavovali 
sumu 5 007 591,33 €, z toho bežné  a kapitálové finančné prostriedky 3 991 029,02 €, 
osobitné finančné prostriedky – depozit vo výške 192 692,17  €, finančné prostriedky 
rezervného fondu 584 745,97 €, finančné prostriedky fondu opráv vo výške 233 287,23 € 
a finančné prostriedky sociálneho fondu       5 836,94 €.  
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4 Bilancia aktív a pasív 

4.1 Materská účtovná jednotka 

4.1.1 A K T Í V A         
  

Vyjadrené v netto hodnote (obstarávacia cena znížená o odpisy neobežného majetku 
a opravné položky).  

Názov    k  31. 12. 2017  k  31. 12. 2018 

Majetok spolu 61 724 462,95 65 090 790,42 

Neobežný majetok spolu 50 638 122,06 52 796 498,73 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 27 875,00 41 372,44 

Dlhodobý hmotný majetok 44 062 339,89 46 411 233,06 

Dlhodobý finančný majetok 6 547 907,17 6 343 893,23 

Obežný majetok spolu 11 079 200,83 12 282 279,89 

z toho :   

Zásoby 1 349,74 1 382,76 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 6 769 487,15 7 054 749,35 

Dlhodobé pohľadávky 6 067,14 2 750,00 

Krátkodobé pohľadávky  226 232,36 128 848,43 

Finančné účty  3 994 706,35 5 013 191,26 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 81 358,09 81 358,09 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  7 140,06 12 011,80 

Celková hodnota majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 
12. 2018 bola 65 090 790,42 €, čo oproti roku 2017 predstavuje nárast o 3 366 327,47 €, tento 
nárast súvisí najmä s obstarávaním dlhodobého majetku do vlastníctva mesta.  
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Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2018 – prehľad nasledovné 3 tabuľky: 
 
Účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 

Názov spoločnosti Právna 
forma 

Základné 
imanie (ZI) 
spoločnosti 
v peňažných 
jednotkách  

 

Podiel ÚJ 
na 

základno
m imaní 

(ZI) 
spoločnos

ti v % 

Podiel  
ÚJ na 

hlasova
cích 

právach 
v % 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti 

v eurách  
k 31.12. 

2017 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti  

v eurách  
k 31.12. 

2018 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe 

ÚJ 
k 31.12. 

2017 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe ÚJ 

k 31.12. 
2018 

Spravbytherm s.r.o., 

 Poľná 2/1494, 060 01  
Kežmarok 

s.r.o. 3 044 296,00 
 

100% 
 

100% 
3 283 734,07 3 350 804,15 3 044 296,00 3 044 296,00 

Technické služby, s.r.o. 

Kežmarok, 
 Poľná 1, 060 01 
Kežmarok 

s.r.o. 6 639,00 
 

100% 
 

100% 
107 069,23 107 798,58 6 639,00 6 639,00 

Kežmarok Invest, s. r 

o.,  Hlavné námestie 1, 
 060 01 Kežmarok 

s.r.o. 6 638,78 
 

100% 
 

100% 
647 906,10 643 917,10 6 638,78 6 638,78 

Lesy Mesta Kežmarok, 

s.r.o.,  
Kežmarské žľaby 12019, 
 059 60 Vysoké Tatry 

s.r.o. 52 749,00 100% 100% 110 487,35 113 534,52 52 749,00 52 749,00 

GEORVT 

Kežmarok, s.r.o., 
Hlavné námestie 1 
060 01 Kežmarok 

 

 

s.r.o. 5 000,00 

 
 

100% 
 
 

 
100% 

 
0,00 4 886,50 0,00 5 000,00 

 
 

Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 
Názov emitenta Druh 

cenného 
papiera 

Mena 
cenného 
papiera 

Výnos v % Dátum 
splatnosti 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12.2018 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12.2017 
Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

akcie EUR 0% bez 2 509 860,99 2 509 860,99 

Tatranská odpadová 
spoločnosť s.r.o. 

podiel EUR 0% bez 1 327,76 1 327,76 

SPOLU X X X X 2 511 188,75 2 511 188,75 
 

Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 
Názov emitenta 

Druh 
cenného 
papiera 

Mena 
cenného 
papiera 

Výnos v % Dátum 
splatnosti 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12.2018 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12.2017 
Privatbanka, a.s. dlhopisy EUR 2,00 % 21.08.2017 0 0 
Privatbanka, a.s. dlhopisy EUR 2,00 % 21.05.2018 0 200 441,99 
SPOLU X X X X 0 200 441,99 

K dátumu splatnosti bol vyplatený dlhopis vo výške 200 000,00 €. 
 
Účet 069 -  Ostatný dlhodobý finančný majetok 

Významné položky ostatného DFM Hodnota k 31.12.2018 Hodnota k 31.12.2017 
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. – dodatočný vklad 
(presun z účtu 063) 

9 443,21 9 443,21 

Technické služby, s.r.o. Kežmarok - dodatočný vklad (presun 
z účtu 061) 

66 671,08 66 671,08 

Kežmarok Invest, s. r o. - dodatočný vklad (presun z účtu 061) 3 018 987,41 3 018 987,41 
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Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2018 predstavoval v netto hodnote 
12 282 279,89 €, čo oproti roku 2017 predstavuje nárast o 1 203 079,06 €.     
 
Finančné účty k 31. 12. 2018 boli vykázané v hodnote 5 013 191,26 €, čo predstavuje nárast 
oproti roku 2017 o sumu 1 537 478,49 €.  
Stav  finančných prostriedkov na bankových účtoch  mesta (materská účtovná jednotka) 
k 31.12.2018 predstavoval sumu 5 007 591,33 €, z toho: bežné a kapitálové finančné 
prostriedky 3 916 629,02 € ( v tom účelovo určené finančné prostriedky na účte mesta vo 
výške 3 285 696,08 €, ktoré sa vylučujú z prebytku rozpočtu), osobitné finančné prostriedky – 
depozit vo výške 192 692,17  €, finančná zábezpeka vo výške 74 300,00 €, finančné 
prostriedky rezervného fondu 584 745,97 €, finančné prostriedky fondu opráv vo výške 
233 287,23 €, finančné prostriedky sociálneho fondu  5 836,94 € a prijatý preklenovací úver – 
projekt: “Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ 100,00 €. 
V pokladniciach mesta k 31. 12. 2018 sa nachádzala hotovosť v objeme 4 286,13 €, ceniny k  
31. 12. 2018 predstavovali hodnotu 1 314,00 €. 
                                                         

4.1.2 P A S Í V A 

Názov  k  31. 12. 2017  k  31. 12. 2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 61 724 462,95 65 090 790,42 

Vlastné imanie  46 842 076,49 46 461 550,64 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  46 842 076,49 46 461 550,64 

Záväzky 6 141 561,73 10 150 376,56 

z toho :   

Rezervy  453 602,27 882 533,94 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 253 995,91 3 285 696,08 

Dlhodobé záväzky 4 945 982,19 4 652 780,10 

Krátkodobé záväzky 487 831,32 829 262,41 

Bankové úvery a výpomoci 150,04 500 104,03 

Časové rozlíšenie 8 740 824,73 8 478 863,22 

 
Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke  k 31. 
12. 2018 činil 65 090 790,42 €, čo oproti roku 2017 predstavuje nárast o 3 366 327,47 €. Síce 
výsledok hospodárenia mesta za rok 2018 je schodok -616 824,86 €, ale nárast vlastného 
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imania a záväzkov mesta súvisí najmä s nárastom záväzkov vyplývajúcich zo zúčtovania 
medzi subjektami verejnej správy o 3 031 700,17 €, prijatým „preklenovacím“ krátkodobým 
bankovým úverom v sume 500 000,00 €, ďalej s nárastom rezerv o 428 931,67 € a tiež 
nárastom krátkodobých záväzkov najmä z dodávateľských faktúr o 255 706,27 €.  
 
Výsledok hospodárenia Mesta Kežmarok za rok 2018 
 
Výnosy spolu 12 915 479,42 € 

Náklady spolu    13 531 237,07 € 

Hospodársky výsledok pred zdanením - 615 757,65 € 

Daň 1 067,21 € 

Hospodársky výsledok po zdanení - 616 824,86 € 

 
Výsledok hospodárenia za rok 2018 je len z hlavnej činnosti organizácie, nakoľko v roku 
2018 Mesto Kežmarok nemalo podnikateľskú činnosť. 
 
Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2018 činí 46 461 550,64 €, čo predstavuje pokles oproti 
roku 2017 o 380 525,85 €. Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2018 pozostáva 
z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za 
účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2018 výsledok hospodárenia činí stratu v hodnote 
616 824,86 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2017 predstavuje pokles o 1 456 999,46 
€. 
 
Celkový stav záväzkov mesta  k 31. 12. 2018 činil 10 150 376,56 €, čo oproti roku 2017 
predstavuje nárast o 4 008 814,83 €. Z toho: 
Rezervy k 31. 12. 2018 sú vykázané vo výške 882 533,94 € a sú tvorené rezervami  na audit 
v čiastke 2 388,00 €, na prebiehajúce súdne spory v čiastke 401 894,45 €, zamestnanecké 
požitky v čiastke 85 857,73 € a rezervy na záväzky zo zmlúv v sume 392 393,76 €. 
 
Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2018 sú evidované vo výške 4 652 780,10 € (čo predstavuje 
pokles oproti roku 2017 o 293 202,09 €), z toho úvery ŠFRB (dlhodobá časť) v čiastke 4 646 
555,15 €, záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 6 224,95 €. 
 
Stav záväzkov Mesta Kežmarok k 31.12. 2018 – úvery ŠFRB (krátkodobé 
a dlhodobé záväzky spolu), úvery VÚB  
      

Charakter úveru Mena Úrok Splatnosť Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2017 

Úver na výstavbu byt. domu Košická 12 € 3,90% 15.7.2032 306 177,65        321 417,05    

Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3 € 1,00% 15.8.2035 359 999,19        379 671,68    

Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3 € 1,00% 15.9.2036 441 145,54        463 649,72    

Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7 € 1,00% 15.12.2037 607 098,12       390 611,74    

Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9 € 1,00% 15.7.2038 373 148,05        634 739,05    
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, 
Lanškrounská 3 € 1,00% 15.8.2039 724 402,73        755 575,58    
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Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1,1A € 1,00% 15.9.2041 495 877,69       515 066,82    

Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1B,1C € 1,00% 15.9.2043 540 654,86        559 685,04    

Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 9, 11, 13 € 0,00% 15.12.2056 887 262,00 910 611,00 

Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 2, 4 € 0,00% 15.08.2048 127 513,36 0,00 
Preklenovací úver na financovanie projektu 

„Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 
– 2. etapa“ € 0,29% 22.08.2018 500 004,03 100,03 
Terminovaný úver na financovanie prestavby 
mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok 
a rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie 
ul. Trhovište časť B € 0,29% 20.08.2022 0,00 50,01 
Preklenovací úver na financovanie dvoch 
projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít 
Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok a 
„Cyklochodník okolo historického centra mesta 
Kežmarok“ € 0,29% 18.07.2019 100,00 0,00 € 

S P O L U       5 363 383,22        5 124 375,40    
 
 

Charakter úveru Poskytovateľ úveru 
Dátum 
podpisu 

Pôvodná suma 

Úver na výstavbu byt. domu Košická 12 Štátny fond rozvoja bývania 03.04.2002     490 108,21 €  

Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3 Štátny fond rozvoja bývania 01.06.2005     607 581,49 €  

Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3 Štátny fond rozvoja bývania 15.06.2006     702 781,65 €  

Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7 Štátny fond rozvoja bývania 05.10.2007     553 508,60 €  

Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9 Štátny fond rozvoja bývania 21.04.2008     880 435,50 €  

Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, 
Lanškounská 3 

Štátny fond rozvoja bývania 09.07.2009  1 003 434,50 €  

Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 
1,1A 

Štátny fond rozvoja bývania 29.06.2011     630 881,00 €  

Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 
1B,1C 

Štátny fond rozvoja bývania 29.07.2013     638 565,00 €  

Úver na výstavbu byt. Domu Weilburská 9, 
11, 13 

Štátny fond rozvoja bývania 09.06 2016 933 960,00 €  

Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 2, 4 Štátny fond rozvoja bývania 08.06.2018 133 795,48 € 

Prekleňovací úver na financovanie projektu 

„Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo 
Tatier – 2. etapa“ 

Všeobecná úverová banka, a.s.  31.08.2017 500 000,00 € 

Terminovaný úver na financovanie prestavby 
mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok 
a rekonštrukcia prístupovej miestnej 
komunikácie ul. Trhovište časť B 

Všeobecná úverová banka, a.s. 05.10.2017 
K 31.12.2018 

zostatok 0,00 € 

Prekleňovací úver na financovanie dvoch 
projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít 
Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok a 
„Cyklochodník okolo historického centra 
mesta Kežmarok“ 

Všeobecná úverová banka, a.s 02.08.2018 100,00 € 

SPOLU X X    7 075 151,32 €  
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a) Záložné právo k 31. 12. 2018 na úvery poskytnuté zo ŠFRB a voči MDVaRR SR:  
- záložné právo zriadené Štátnym fondom rozvoja bývania: 
1. dom číslo súpisné 2550 postavený na parc. reg. CKN č. 668/56 a pozemok parc. reg. 

CKN č. 668/56 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 565 m2. 
2. Záložná zmluva č. 700/73/2018 zo dňa 09.07.2018: Bytový dom Záložná zmluva č. 

703/542/2009 zo dňa 24. 11. 2011: Bytový dom číslo súpisné 2485, na ul. Košická č. 
11, č. 13 a ul. Lanšktrounská č. 3 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/73 
a pozemok p. č. KN-C 668/73 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 513 m2 

3. Záložná zmluva č. 703/537/2008 zo dňa 16. 08. 2010: Bytový dom číslo súpisné 2466, 
na ul. Košická č. 5, č. 7 a č. 9, postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/71 a pozemok 
p. č. KN-C 668/71 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 480 m2 

4. Záložná zmluva č. 703/265/2011 zo dňa 27. 09. 2013: Bytový dom číslo súpisné 2501 
postaveného na parc. reg. CKN č. 668/81 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/81 – 
zastavené plochy a nádvoria o výmere 333 m2 

5. Záložná zmluva č. 703/479/2013 zo dňa 20. 05. 2015: Bytový dom číslo súpisné 2527 
postaveného na parc. reg. CKN č. 668/83 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/83 – 
zastavené plochy a nádvoria o výmere 418 m2 

6. Záložná zmluva zo dňa 14. 05. 2003: Bytový dom číslo súpisné 2224 postaveného na 
p. č. KN 668/43 a pozemok p. č. KN 668/43 – zastavené plochy o výmere 313 m2 

7. Záložná zmluva zo dňa 25. 06. 2008: Bytový dom číslo súpisné 2396, na ul. 
Weilburská č. 1 a 3 postaveného na pozemku parc. č. 668/54 a pozemok par. č. KN-C 
668/54 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 419 m2 

8. Záložná zmluva č. 703/1480/2007 zo dňa 14. 10. 2009: Bytový dom číslo súpisné 
2442, na ul. Weilburská č. 5 a 7 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/62 
a pozemok par. č. KN-C 668/62 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 331 m2 

9. Záložná zmluva č. 700/249/2016 zo dňa 14. 11. 2016: Bytový číslo súpisné 1049 
postavený na parc. reg.  CKN č. 1056, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4214 
postavená na parc. reg. CKN č. 1456/17, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4215 
postavená na parc. reg. CKN č. 1546/18, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4216 
postavená na parc. reg. CKN č. 1546/19, Samostatne stojaca garáž číslo súpisne 4217 
postavená na parc. reg. CKN č. 1546/20, pozemok parc. reg. CKN č. 1056 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 385 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/17 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 20 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/18 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 20 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/19 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 19 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/20 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 24 m2. 
 

- záložné právo zriadené Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky: 

1. Záložná zmluva č. 0459-PRB-2009/Z zo dňa 25. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, 
súpisné číslo 2485, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/73, 
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vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/73 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 513 
m2, zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok, 

2. Záložná zmluva č. 229-520-2002/Z zo dňa 06. 05. 2005: Stavba „Bytový dom“, 
súpisné číslo 2224, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 
668/43, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/43 o výmere 313 m2 vedenej ako zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok, 

3. Záložná zmluva č. 0324-PRB-2005/Z zo dňa 26. 02. 2007: Stavba „Bytový dom“, 
súpisné číslo 2374, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 
668/49 o výmere 517 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV 
č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok, 

4. Záložná zmluva č. 0598-PRB-2007/Z zo dňa 15. 01. 2010: Stavba „Bytový dom“, 
súpisné číslo 2442, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 
668/62, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/62 o výmere 331 m2 vedenej ako zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok, 

5. Záložná zmluva č. 0290/PRB-2008/Z zo dňa 26. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, 
súpisné číslo 2466, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/71, 
vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/71 o výmere 480 m2 vedenej ako zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok, 

6. Záložná zmluva č. 0149-PRB/2013/Z zo dňa 02. 05. 2016: Stavba Bytový dom, 
súpisné číslo 2527, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/83 o výmere 
418 m2 vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1  

7. Záložná zmluva č. 0093-PRB/2011/Z zo dňa 14. 03. 2016: Stavba Bytový dom, 
súpisné číslo 2501, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/81 o výmere 
333 m2 vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1 

8. Záložná zmluva č. 0024-PRB/2016Z zo dňa 26. 04. 2017: Stavba Bytový dom, 
súpisné číslo 2550, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele C KN č. 668/56 
o výmere 565 m2 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 1 
a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m2 vedená ako zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaná na LV č. 1 

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2018 sú evidované  vo výške 829 262,41 € (čo predstavuje 
nárast oproti roku 2017 o 341 431,09 €), a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – 
voči dodávateľom v  čiastke 343 813,82 €, nevyfakturovaných dodávok vo výške 230,51 €, 
z ostatných záväzkov (predpis splátok z úverov ŠFRB na rok 2018) vo výške 216 724,04 €, 
z iných záväzkov vo výške 78 924,10 € (zrážky z miezd, mylné platby, zábezpeka VO), zo 
záväzkov voči zamestnancom vo výške 103 881,16 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho  a  
zdravotného  poistenia  vo výške 71 211,30 €, z dane z príjmov vo výške 380,00 € (z 
úrokového výnosu z dlhopisov Privatbanky, a. s.) z ostatných  priamych daní – daň zo mzdy 
za mesiac december 2018 v čiastke 13 792,85 € a dane z pridanej hodnoty 304,63 €. 
  
Bankové úvery a výpomoci k 31. 12. 2018 sú vykázané vo výške 500 104,03 €. 
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4.2 Konsolidovaný celok      

      (po zaúčtovaní konsolidačných operácií) 

4.2.1 A K T Í V A  

Netto 
Názov Konečný zostatok  

k 31. 12. 2017 
€ 

Konečný zostatok  
k 31. 12. 2018 

€ 
Majetok spolu 65 882 568,69 69 206 339,03 

Neobežný majetok spolu 57 720 504,19 60 370 865,23 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 27 875,00 44 040 ,62 

Dlhodobý hmotný majetok 54 971 555,24 57 806 192,65 

Dlhodobý finančný majetok 2 721 073,95 2 520 631,96 

Obežný majetok spolu 8 130 284,13 8 798 057,28 

z toho :   

Zásoby 81 072,40 63 779,14 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 54 119,94 64 014,09 

Dlhodobé pohľadávky 7 333,94 3 305,47 

Krátkodobé pohľadávky  1 451 848,02 1 416 606,17 

Finančné účty  6 535 909,83 7 250 352,41 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  31 798,37 37 416,52 

 

4.2.2 P A S Í V A        
               

Názov Konečný zostatok  
k 31. 12. 2017 

€ 

Konečný zostatok  
k 31. 12. 2018 

€ 
Vlastné imanie a záväzky spolu 65  882 586,69 69 206 339,03 

Vlastné imanie  47 417 215,13 47 064 055,07 

z toho :   
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Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  47 417 215,13 47 064 055,07 

Záväzky 9 312 466,70 13 408 220,96 

z toho :   

Rezervy  930 809,29 1 310 898,66 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 253 996,07 3 285 696,21 

Dlhodobé záväzky 5 725 448,86 5 418 113,54 

Krátkodobé záväzky 2 402 062,44 2 893 408,52 

Bankové úvery a výpomoci 150,04 500 104,03 

Časové rozlíšenie 9 152 904,86 8 734 063,00 

 
Na podstatnej časti aktív a pasív, nákladov a výnosov konsolidovaného celku sa podieľa 
materská účtovná jednotka.  

5 Vývoj pohľadávok a záväzkov  

5.1 Materská účtovná jednotka 

5.1.1 Pohľadávky 

Brutto 
Pohľadávky  Stav 

k 31.12. 2017 
€ 

Stav 
k 31.12. 2018 

€ 
Pohľadávky do lehoty splatnosti   232 299,50 131 598,43 

Pohľadávky po lehote splatnosti   268 114,47 351 279,14 

Spolu 500 413,97 482 877,57 

 
 
 
Pohľadávky Stav 

k 31.12. 2017  
€ 

Stav 
k 31.12. 2018  

€ 
z daňových príjmov 27 964,37 23 728,10 

z nedaňových príjmov 447 796,46 437487,93 

ostatné 24 653,14 21 661,54 
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Spolu 500 413,97 482 877,57 

 
Daňové pohľadávky v roku 2018 boli znížené oproti roku 2017 o čiastku 4 236,27 €, 
u nedaňových pohľadávok sme zaznamenali tiež zníženie celkom o 10 308,53 € a ostatné 
pohľadávky poklesli o 2 991,60 €. Vo väčšine sa jednalo o zníženie z titulu úhrady 
pohľadávky. 

5.1.2 Záväzky 

      
Záväzky Stav 

k 31.12. 2017 
€ 

Stav 
k 31.12. 2018 

€ 
Záväzky do lehoty splatnosti   5 433 813,51 5 482 042,51 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

Spolu 5 433 813,51 5 482 042,51 

 
Záväzky sú uvedené bez záväzkov zo zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy, ktoré sú 
vo výške 3 285 696,08 €. Krátkodobé záväzky z obchodného styku, voči zamestnancom 
a inštitúciám súvisiacich so zamestnancami za december 2018 predstavujú čiastku 829 262,41 
€ (487 831,32 € v roku 2017), v  tom záväzky z neuhradených faktúr činia 343 813,82 € 
(88 107,55 € v roku 2017). Záväzky z nevyfakturovaných dodávok 230,51 € (917,30 € v roku 
2017). Záväzky voči zamestnancom vykazujeme vo výške 103 881,16 € (95 055,77 € v roku 
2017),  zúčtovanie s orgánmi soc. a zdravotného poistenia 71 211,30 € (71 635,18 € v roku 
2017), iné záväzky 78 924,10 € (19 136,91 € v roku 2017), daň z príjmov 380,00 € (1 048,80 
€ v roku 2017), ostatné priame dane, t.j. daň zo mzdy za mesiac december 2018 predstavuje 
čiastku 13 792,85 € (15 100,70 € v roku 2017) a daň z pridanej hodnoty 304,63 € (7,26 € 
v roku 2017).  
Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2018 sú evidované  vo výške 4 652 780,10 € (čo predstavuje 
pokles oproti roku 2017 o 293 202,09 €), z toho úvery ŠFRB v čiastke 4 646 555,15 € 
a záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 6 224,95 €. 
Záväzky Mesta Kežmarok okrem rezerv (vo výške 882 533,94 €) a  zúčtovania medzi 
subjektami verejnej správy (vo výške 3 285 696,08 €) predstavujú sumu 5 482 042,51 €, 
pričom záväzky po lehote splatnosti sú v objeme 0,00 € a záväzky v lehote splatnosti sú 
v objeme 5 482 042,51 (z toho: v objeme 829 262,41 € so zostatkovou dobou  splatnosti do  
jedného  roka, v  objeme  895 535,14 € so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich 
rokov a v objeme 3 757 244,96 € so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov). 
Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2018 sú evidované  vo výške 829 262,41 € (čo predstavuje 
nárast oproti roku 2017 o 341 431,09 €), a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – 
voči dodávateľom v  čiastke 343 813,82 €, z nevyfakturovaných dodávok v čiastke 230,51 € 
z iných záväzkov vo výške 78 924,10 €, zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 
103 881,16 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho  a  zdravotného  poistenia  vo výške 
71 211,30 €, z dane z príjmov vo výške 380,00 €,  z ostatných  priamych daní – daň zo mzdy 
za mesiac december 2018 v čiastke 13 792,85 € a dane z pridanej hodnoty v sume 304,63 €. 
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Medzi krátkodobé záväzky patrí aj záväzok voči ŠFRB v čiastke 219 724,04 €, ktorý 
predstavujú rozpočtované splátky istín na rok 2019. 
 

5.2 Konsolidovaný celok 

5.2.1 Pohľadávky                                                       

Netto 

Pohľadávky  Stav 
k 31.12. 2017 

€ 

Stav 
k 31.12. 2018 

€ 
Pohľadávky do lehoty splatnosti   1 517 660,94 1 323 082,31 

Pohľadávky po lehote splatnosti   294 642,77 421 502,46 

Spolu 1 812 303,71 1 744 584,77 

5.1.3 Záväzky         
  

Záväzky Stav 
k 31.12. 2017 

€ 

Stav 
k 31.12. 2018 

€ 
Záväzky do lehoty splatnosti   8 127 202,87 8 311 522,06 

Záväzky po lehote splatnosti   308,43 0 

Spolu 8 127 511,30 8 311 522,06 
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6 Výsledok hospodárenia  

6.1 Materská účtovná jednotka     

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2017 v € 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018 v € 

Náklady 12 499 886,34 13 532 304,28 

50 – Spotrebované nákupy 398 700,61 433 989,43 

51 – Služby 774 804,47 892 732,12 

52 – Osobné náklady 2 277 052,02 2 452 520,21 

53 – Dane a poplatky 22 381,00 28 480,52 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 121 249,40 362 016,68 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

1 813 978,38 2 091 042,50 

56 – Finančné náklady 72 262,87 67 526,64 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 
príjmov 

6 015 484,31 7 202 928,97 

59 – Dane z príjmov 3 973,28 1 067,21 

Výnosy 14 573 710,66 12 915 479,42 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 319 726,34 337 734,97 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 7 648 998,64 8 258 943,38 

64 – Ostatné výnosy 2 672 858,04 2 028 626,43 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

786 783,21 14 259,14 

66 – Finančné výnosy 414 503,26 114 960,63 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

2 730 841,17 2 160 954,87 

Výsledok hospodárenia po zdanení 
/ + kladný VH, - záporný VH / 

2 073 824,32 - 616 824,86 
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Náklady materskej účtovnej jednotky v roku 2018 boli v porovnaní s rokom 2017 vyššie  
o 1 032 417,94 € a výnosy materskej účtovnej jednotky boli v roku 2018 v porovnaní s rokom 
2017 nižšie o 1 658 231,24 €. 
V roku  2018 dosiahla  materská  účtovná  jednotka  stratu (záporný hospodársky výsledok) a 
to v hodnote 616 824,86 €,  t. j. nižší o 2 690 649,18 € oproti predchádzajúcemu roku (v roku 
2017 kladný hospodársky výsledok 2 073 824,32€). 

6.2 Konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2017 

€ 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018 

€ 
Náklady 19 613 610,64 20 708 484,73 

50 – Spotrebované nákupy 2 941 695,12 3 025 364,16 

51 – Služby 2 013 659,13 2 681 431,63 

52 – Osobné náklady 9 185 230,46 9 989 066,42 

53 – Dane a poplatky 39 687,13 50 483,41 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

1 163 806,53 416 226,43 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

3 258 214,00 3 430 413,84 

56 – Finančné náklady 197 748,80 182 547,13 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 

759 840,04 886 608,74 

59 – Dane z príjmov 53 729,43 46 342,97 

Výnosy 20 862 026,72 20 110 251,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 4 019 817,97 4 205  586,48 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

-6 235,32 - 890,76 

62 – Aktivácia 37 492,71 11 369,25 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

7 630 683,64 8 240 601,26 

64 – Ostatné výnosy 2 894 895,21 2 102 071,15 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

424 306,05 420 032,27 
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66 – Finančné výnosy 87 359,01 24 067,94 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

5 773 707,45 5 107 413,41 

Výsledok hospodárenia po zdanení 
/ + kladný VH, - záporný VH / 

1 248 416,08 -598 233,73 

 
Náklady za  konsolidovaný  celok   boli  v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 vyššie 
o 1 094 876,09 € a výnosy za konsolidovaný celok v roku 2018 boli v porovnaní s rokom 
2017 nižšie o 751 775,72 €. 
Výsledok hospodárenia po zdanení konsolidovaného celku v roku 2018 bol strata vo výške -
598 233,73 €, čo predstavuje pokles výsledku hospodárenia o 1 094 874,09 € oproti 
roku 2017. 

7 Ostatné  dôležité informácie  

7.1  Podnikateľská činnosť 

Mesto Kežmarok nevykonávalo v roku 2018 žiadnu podnikateľskú činnosť. 
 
V rámci konsolidovaného celku podnikateľskú činnosť k 31. 12. 2018 vykonávajú tieto 
organizácie: 
 
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – rozpočtová organizácia 

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – príspevková organizácia 

Mestské kultúrne stredisko – príspevková organizácia 

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. – obchodná spoločnosť 

Spravbytherm s.r.o. – obchodná spoločnosť 

Kežmarok Invest, s.r.o. – obchodná spoločnosť 

Technické služby, s.r.o. Kežmarok – obchodná spoločnosť 

GEOVRT Kežmarok s.r.o. – obchodná spoločnosť 

7.2  Stav a vývoj dlhu materskej účtovnej jednotky k 31. 12. 2018 

Mesto Kežmarok dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených 
v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  
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Úverové zaťaženie Mesta Kežmarok k 31. 12. 2018 bolo vo výške 0,00 €.  
 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   
Mesto Kežmarok v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na 
plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 
a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 
Skutočné bežné príjmy Mesta Kežmarok a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej 
pôsobnosti v roku 2017:  

-  skutočné bežné príjmy zistené podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. 15 015 366,67 EUR 

o  z toho 60 % 9 009 220,00 EUR 
- skutočné bežné príjmy zistené podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. 10 713 125,24 EUR 

o z toho 25 % 2 678 281,31 EUR 
 
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2018: 
- zostatok istiny z bankových úverov  500 104,03 EUR 
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 4 863 279,19 EUR 
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  0,00 EUR 
- zostatok istiny - ostatné 0,00 EUR 
SPOLU celková suma dlhu mesta  5 363 383,22 EUR 
 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:  
- z úverov zo ŠFRB 4 931 027,68 EUR 
- záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých 

na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných  
programov Slovenskej republiky a Európskej únie 500 104,03 EUR 

SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB 0,00 EUR 
 

Zostatok istiny 
k 31.12.2018 

Skutočné bežné príjmy § 
17 ods. 6 písm. 
a) 31.12.2017 

 
§ 17 ods.6 písm. a) 

0,00 € 15 015 366,67 0,00 % 
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bola 
splnená.  
 

Suma ročných splátok 
vrátane úhrady výnosov 

za rok 2018 

Skutočné bežné príjmy § 
17 ods. 6 písm. b) 

k 31.12.2017 

 
§ 17 ods.6 písm. b) 

250 122,97 10 713 125,24 € 2,33 % 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bola 
splnená.  

7.3 Zapojenosť Mesta Kežmarok do grantových programov v roku 2018 

1. Kežmarok mesto kultúry 2019 - prípravná fáza 

Poskytovateľ: Fond na podporu umenia  
Dátum podania žiadosti: 15.01.2018 
Výška požadovanej dotácie: 9 755,00 € 
Výška spolufinancovania: 2 439,00 € 

Zhrnutie projektu: 
Zámerom projektu je dlhodobá podpora rozvoja kultúry a umenia v meste Kežmarok, 
rozšírenie existujúcich aktivít o nové druhy a formy umenia, prezentácia rôznych foriem 
súčasného umenia a tradičnej kultúry s medzinárodným a celoslovenským presahom 
(spolupráca s partnerskými mestami), a tým rozšíriť publikum, a to prostredníctvom zapojenia 
čo najvyššieho počtu organizácií mesta, teda základné a stredné umelecké školy, folklórne 
súbory, múzeá, galérie a tiež farské úrady. Prínosom projektu je podpora talentov mládeže a 
občanov mesta, ktorí budú zapojení do realizácie projektu, aktívne a zmysluplné trávenie 
voľného času, oboznámenie návštevníkov s folklórom a tradíciami typickými pre naše mesto, 
rozvoj cestovného ruchu v meste. Hlavným cieľom projektu je spropagovanie mesta 
Kežmarok, ako mesta kultúry, rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie povedomia o histórii, 
kultúre a tradíciách. Cieľovou skupinou budú samotní obyvatelia mesta (cca 15 000) a 
obyvatelia regiónu všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia. Taktiež návštevníci 
počas festivalu EĽRO (cca 60 000) a turistickej sezóny (cca 40 000). Medzi cieľové skupiny 
patria deti od útleho veku až po zrelú generáciu a všetkých sociálnych postavení. Dôležitou 
skupinou sú aj profesionáli, riaditelia festivalov, vystúpení, tvorcovia programov, 
organizátori, účinkujúci zo Slovenska i zahraničia, výtvarníci, remeselníci a pod. 

Projekt nebol podporený. 
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2. Active EuroMountain – Partnerstvo Kežmarok 

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020 
Dátum podania žiadosti: 25.01.2018 
Predpokladaná realizácia projektu: 2019-2020 
Celkový rozpočet: 49 290,00 € 
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 7 393,50 € 
Predpokladaná výška NFP: 41 896,50 € 
Zhrnutie projektu:  
Úloha mesta: 

• Participácia na vývojových procesoch (minimálne 4 stretnutia za krajinu) 
• Rozvoj miestnych stratégií 
• Úprava miestnych stratégií 
• Získanie nových skúseností v rámci medzinárodnej spolupráce a spolupráce 

regionálnych partnerov. Získanie nových a osvedčených postupov pri vytváraní 
stratégie. Nová stratégia bude skvelým nástrojom pre budúci rozvoj miestneho 
cestovného ruchu. 
Projekt je vo fáze hodnotenia. 
  

3. Digital Cities Challenge - Smart Green City for Life Kežmarok 

Operačný program: COSME – program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a 
stredné podniky 
Dátum podania žiadosti: 25.01.2018 
Predpokladaná realizácia projektu: 2018 

Zhrnutie projektu:  
Projekt Digital Cities Challenge je špecializovaný program koučingu a uľahčenia, ktorým 
Európska komisia pomáha 15 mestám rozvíjať a realizovať digitálne politiky, ktoré môžu 
transformovať každodenný život pre obyvateľov, podniky, pracovníkov a podnikateľov. 

Projekt nebol podporený. 
  

4. Protection of citizens and visitors in Town of Kežmarok (Slovakia) and Town of Nowy 
Targ (Poland) against threats of terrorism and anti-social events 

Operačný program: Internal Security Fund – Police 
Kód výzvy: ISFP-2017-AG-PROTECT: Protection 
Dátum podania žiadosti: 01.02.2018 
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2020 
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Celkový rozpočet: 253 269,00 € 
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 25 326,90 € 
Predpokladaná výška NFP: 227 942,10 € 
Zhrnutie projektu:  
Na základe aktuálnej hrozby teroristických útokov v Európskych mestách a to najmä v 
mestách, kde dochádza k zvýšenej koncentrácií  návštevníkov bola na úrovni partnerských 
miest Kežmarok (Slovenská republika a Nowy Targ – Republika Poľská) bolo v minulosti 
vykonaných niekoľko spoločných súčinnostných porád. Na poradách bola priebežne 
vykonaná analýza rizík načrtnutá analýza potrieb na zvýšenie bezpečnosti ľudí pred hrozbou 
teroristických útokov a v prípade útoku jeho okamžitá eliminácia a následné odstránenie 
následkov a vzájomná pomoc partnerských miest. 
Zároveň bol navrhnutý spôsob zvýšenej ochrany občanov partnerských miest (Kežmarok a 
Nowy Targ) a návštevníkov týchto miest pred možným teroristickým útokom.  

Z krátkodobého hľadiska očakávame prínos projektu v lepšej pripravenosti zainteresovaných 
bezpečnostných zložiek pri hrozbe teroristického útoku. 

Zo strednodobého hľadiska bude prínosom medzinárodná výmena informácií formou školení 
a spoločných cvičení bezpečnostných zložiek a z dlhodobého hľadiska bude prospešné 
podstatné zvýšenie materiálnej a odbornej prípravy zainteresovaných subjektov na 
eliminovanie hrozieb terorizmu. 

Projekt nebol podporený. 
  

5. Podpora rozvoja športu na rok 2018 

Poskytovateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky 
Dátum podania žiadosti: 27.02.2018 
Výška požadovanej dotácie: 76 653,67 € 
Výška schválenej dotácie: 22 500,00 € 
 

Zhrnutie projektu:    
V rámci tohto programu sa mesto zapojilo so 4 projektami, a to: 
• Výstavba multifunkčného ihriska Juh, Kežmarok - projekt nebol schválený 
• Výstavba detského ihriska na ulici Martina Lányiho, Kežmarok - projekt bol 

schválený vo výške 9 000,00 € 
• Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ Nižná brána, Kežmarok - 

projekt bol schválený vo výške  
10 000,00 € 
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• Nákup športovej výbavy pre podporu rozvoja športu v Kežmarku - projekt bol 
schválený vo výške 3 500,00 € 

 

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program 

Podpora rozvoja športu na rok 2018." 
 

Projekt je vo fáze realizácie. 
  

6. Osvetlenie existujúceho priechodu pre chodcov na ul. Michalská v Kežmarku 

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR 
Dátum podania žiadosti: 09.03.2018 
Výška požadovanej dotácie: 8 272,00 € 
Celkové výdavky: 8 708,40 € 
Spolufinancovanie: 436,40 € 
Zhrnutie projektu:   
Projekt sa týkal osvetlenia priechodov pre chodcov na ulici Michalskej v Kežmarku. 

Projekt nebol podporený. 
  

7. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí 

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR 
Dátum podania žiadosti: 05.04.2018 
Celkový rozpočet: 42 989,42 € 
Spolufinancovanie: 12 989,42 € 
Predpokladaná dotácia: 30 000,00 € 
 

Zhrnutie projektu: 
Podpora a zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom nevyhnutnej rekonštrukcie 
požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí z dôvodu havarijného stavu kúrenia, zlého stavu 
elektroinštalácie, plynofikácie, zdravotníckej inštalácie a stavebnej časti. 

 
Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 70 %. 
 

Projekt je vo fáze realizácie. 
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8. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku 

Poskytovateľ: Environmentálny fond 
Predpokladaná realizácia projektu: 2018 
Celkové náklady: 359 284,79 € 
Požadovaná dotácia: 200 000 € 
Spolufinancovanie: 159 284,79 € 

Zhrnutie projektu: 
Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti Materskej školy na Ul. Cintorínska 
č. 3 v Kežmarku. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka 
náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a 
údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje mestu 
realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je nevyhnutná. V MŠ je poskytované 
deťom predprimárne vzdelanie a výchova, no kvalitu a bezpečnosť tohto procesu ohrozuje 
súčasný stav budovy. S cieľom odstrániť existujúce tepelno-technické nedostatky boli 
odborne spôsobilými osobami navrhnuté nasledujúce opatrenia: zateplenie fasády, stropnej 
konštrukcie podkrovia, stropnej konštrukcie suterénu, dokončenie výmeny výplňových 
konštrukcií okenných otvorov a vstupných dvier, modernizácia vykurovacej sústavy, 
modernizácia prípravy teplej vody, výmena svietidiel, osadenie rekuperačných jednotiek na 
výmenu vzduchu a vybudovanie bezbariérového prístupu. Vďaka realizácii projektu sa stane 
budova MŠ modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude 
bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia 

Projekt nebol podporený. 
Pozn.: Projekt bol podporený v rámci operačného programu Kvalita životného 

prostredia. 
  

9. Smart Green E-Mobilita v Kežmarku - Rozšírenie vozového parku mesta o 
elektromobil                                                    

Poskytovateľ: Environmentálny fond 
Dátum podania žiadosti: 27.04.2018 
Predpokladaná realizácia projektu: 2018 
Celkový rozpočet: 31 100,00 € 
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 1 555,00 € 
Predpokladaná dotácia: 29 545,00 € 

Zhrnutie projektu:  
Mesto Kežmarok bude elektromobil využívať na výkon samosprávnych funkcií v súvislosti s 
mestským úradom ako referentské vozidlo pre oddelenia Mestského úradu v Kežmarku na 
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účely služobných ciest, návštev partnerských miest pracovníkmi úradu, účasti na 
konferenciách a iných pracovných stretnutiach v rámci Slovenska aj v zahraničí a na 
zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Nákupom elektromobilu a jeho aktívnym 
používaním Mesto Kežmarok zabezpečí podporu ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi 
látkami, predovšetkým CO2, NOx a ostatnými emisiami plynov spôsobujúcimi skleníkový 
efekt. Spustením projektu bude pokračovať modernizácia dopravnej infraštruktúry v meste, 
ktorá neznečisťuje životné prostredie. 

Projekt nebol podporený. 
  

10. Rekonštrukcia telocvične - ZŠ Grundschule, Kežmarok 

Poskytovateľ: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Výzva: Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 
Dátum podania projektu: 11.05.2018 
Predpokladaná realizácia projektu: 2018 
Celkový rozpočet: 149 934,68 € 
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 14 993,46 € 
Predpokladaná výška dotácie:  134 941,22 € 

Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týkal rekonštrukcie striech telocviční a ústredného vykurovania v objekte 
telocvične ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok. 

Projekt nebol podporený. 
  

11. Modernizácia vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy v Kežmarku 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2018-32 
Predpokladaná realizácia projektu: 2019 
Celkové oprávnené výdavky: 582 673,43 € 
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 29 133,67 € 
Predpokladaná dotácia: 553 539,76 € 
 

Zhrnutie projektu: 
Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. 
Projekt sa bude realizovať v rámci oprávnenej aktivity D. zlepšenie kvality vozidlového parku 
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autobusovej dopravy. Naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou nasledujúcej hlavnej 
aktivity typu D.1, a to náhradou autobusov mestskej hromadnej dopravy 
vysokoenvironmentálnym nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej 
zásobovacej infraštruktúry vrátane nákupu nových nízkopodlažných, nízkoemisných 
autobusov, konkrétne autobusov MHD. Realizáciou tejto aktivity projektu sa dosiahnu 
stanovené merateľné ukazovatele (kód merateľného ukazovateľa je P0191), a to počet 
nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave, ktorých počet bude: 
- 1 nahradený autobus linky MHD vysokoenvironmentálnym nízkopodlažným nízkoemisným 
autobusom s elektrickým pohonom. 
Zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy prispeje k jej vyššiemu využívaniu, čím môže dôjsť 
k zníženiu používania osobných motorových vozidiel a v konečnom dôsledku aj k eliminácii 
negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. 

Projekt je vo fáze hodnotenia. 
  

12. Údržba historického centra elektrickými strojmi s nulovými emisiami 

Poskytovateľ: Environmentálny fond 
Dátum podania žiadosti: 23.10.2018 
Predpokladaná realizácia projektu: 2019 
Celkový rozpočet: 174 840,00 € 
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 8 742,00 € 
Predpokladaná dotácia: 166 098,00 € 

Zhrnutie projektu:  
Mesto Kežmarok  má záujem kúpiť elektrický vysávač, ktorý bude využívaný predovšetkým 
na činnosti späté so skrášľovaním historického centra a jeho okolia. Celková plocha územia, 
na ktorom bude elektrický vysávač použitý, predstavuje približne 40 hektárov. Tento 
Elektrický vysávač disponuje menšími rozmermi a tak ho bude možné využívať v úzkych 
uliciach mesta a na úzkych komunikáciách. Výhodou takéhoto stroja je jeho multifunkčnosť, 
nakoľko ním bude možné vykonávať viaceré činnosti ako zametanie, umývanie, zber 
odpadkov a lístia. Spustením projektu bude pokračovať snaha o obnovu vozového parku 
a strojov VPS výmenou motorových vozidiel za elektrické a tým prispievanie k zlepšeniu 
kvality ovzdušia a životného prostredia. 

Projekt  nebol podporený. 
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13. Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku 

Operačný program: Ľudské zdroje 
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 
Realizácia projektu: 2019 - 2021 
Celkový rozpočet: 340 860,00 € 
Požadovaná výška NFP: 340 860,00 € 
Zhrnutie projektu:   
Cieľom projektu je v rámci prioritnej osi 4 Sociálne začlenenie a špecifického cieľa 4.2.1 
Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť zlepšiť prístup k cenovo prístupným, 
trvalo udržateľný ma kvalitným službám zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb 
všeobecného záujmu. V rámci projektu je oprávneným typom aktivity: Podpora rozvoja 
vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za 
účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení, kde patrí podpora opatrovateľskej 
služby. Prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v Kežmarku sa skvalitnia a 
zefektívnia sociálne služby pre prijímateľov. V neposlednom rade tiež prispeje k skvalitneniu 
života prijímateľov. 
Realizáciou projektu sa naplnia dané merateľné ukazovatele: 
• počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení 
na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí: 
23 (počet pracovných miest opatrovateliek prepočítaný na ustanovený týždenný pracovný čas) 
• počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni: 1. 

Projekt bol schválený. 
  

14. Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok 

Operačný program: Kvalita životného prostredia 
Kód výzvy: OP KZP-PO2-SC211-2018-40 
Predpokladaná realizácia projektu: 2019 
Celkový rozpočet: 182 329,32 € 
Požadovaná výška NFP: 173 212,85 € 

Zhrnutie projektu: 
Cieľom projektu je v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych 
dôsledkov zmeny klímy zrealizovať vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta 
Kežmarok. Prostredníctvom stavebných a sadovníckych úprav prispieť k zlepšeniu 
environmentálnych aspektov verejného priestranstva a zvýšiť tak technickú, krajinársku, 
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sadovnícku, spoločenskú, vybavenostnú a kultúrnu úroveň existujúceho verejného 
priestranstva – 2 parkovísk v  meste. V neposlednom rade daný projekt bude viesť k zníženiu 
hluku a prašnosti a tiež prívalových vôd. 
Projekt rieši jednu hlavnú aktivitu (vodozádržné opatrenie), ktorá pozostáva z dvoch činností: 
• Stavebná úprava parkoviska s vodonepriepustným asfaltovým povrchom na vodopriepustný 
povrch z betónovej zámkovej dlažby do štrkového lôžka s trávnatou plochou v strede 
parkovacieho miesta, 
• Sadovnícke úpravy – zatrávnenie plochy v rámci navrhovaných parkovísk, plochy okolo 
parkovísk, výsadba vzrastlých stromov a  osadenie  s výsadbou dažďových záhrad. 
Realizáciou projektu sa naplnia dané merateľné ukazovatele: 
• počet realizovaných vodozádržných opatrení: 2 
• plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 2 666 m2 
Predpokladaný termín realizácie týchto aktivít je 4 mesiace. 

Projekt nebol podporený. 
  

15. Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok 

Operačný program: Kvalita životného prostredia 
Kód výzvy: OP KZP-PO4-SC441-2018-39 
Predpokladaná realizácia projektu: 2019 - 2020 
Celkové oprávnené výdavky: 31 200,00 € 
Schválená výška NFP: 29 640,00 € 

Zhrnutie projektu: 
Hlavným cieľom projektu „Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok“ je 
prostredníctvom vypracovania a prijatia Nízkouhlíkovej stratégie vytvoriť rámec pre boj proti 
klimatickým zmenám na riešenom území. Prípravou strategického dokumentu bude môcť 
mesto Kežmarok v budúcnosti riadiť vlastný prístup k využitiu finančných nástrojov, ktoré 
budú smerované na mestá a obce s cieľom redukcie skleníkových plynov a zvládania dopadov 
zmeny klímy na život jeho obyvateľov. Miestom realizácie projektu je mesto Kežmarok. 
Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta a územie samotné s počtom obyvateľov 
15 856 (zdroj: evidencia obyvateľstva mesta Kežmarok k 20. 6. 2018, program CG ISS). 
Predmetom projektu je vypracovanie strategického dokumentu, ktorý zmonitoruje stav 
zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, zhodnotí tento stav 
a navrhne nízkouhlíkové aktivity a opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie 
OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií 
skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a navrhne adaptačné opatrenia 
na zmenu klímy. Lokálna nízkouhlíková stratégia bude spracovaná s využitím metodiky 
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Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja na 
obdobie minimálne 5 rokov. Okrem sektorov budov, verejného osvetlenia, tepelnej energetiky 
a dopravy bude stratégia rozšírená o sektor inteligentné mestá (smart cities). Mesto Kežmarok 
disponuje systémom centralizovaného zásobovania teplom, preto neoddeliteľnou súčasťou 
nízkouhlíkovej stratégie bude aj aktualizovaná koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej 
energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu 
následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla. Strategický dokument 
bude pripravený v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, a teda nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.  

Ukazovateľom zrealizovaných výstupov projektu je 1 lokálna nízkouhlíková stratégia vrátane 
aktualizovanej koncepcie rozvoja mesta v tepelnej energetike. 

Projekt bol schválený. 
  

16. Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku 

Operačný program: Kvalita životného prostredia 
Kód výzvy: OP KZP-PO1-SC111-2017-32 
Predpokladaná realizácia projektu: 2019 - 2020 
Celkové oprávnené výdavky: 2 808 105,13 € 
Požadovaná výška NFP: 2 667 699,87 € 

Zhrnutie projektu: 
Cieľom projektu v meste Kežmarok je zvýšenie miery triedenia komunálnych odpadov 
zdokonalením a rozšírením systému zberu a vybudovaním kapacity na zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Jedná sa zároveň o prípravu na splnenie 
recyklačných cieľov po roku 2020. 
Mesto v súčasnosti zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov mesta len čiastočne, pričom pre 
zhodnocovanie mu chýbajú vlastné kapacity. 

Projekt zahŕňa výstavbu modernej technologickej kompostárne a nákup techniky nevyhnutnej 
na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Zakúpené zariadenia 
umožnia triedenie, zber odpadu, prepravu do mestskej kompostárne a jeho zhodnotenie na 
kompost. Ten bude následne využívaný pre potreby mesta a obyvateľov. 

Projekt je potrebné realizovať z environmentálnych dôvodov (zamedzenie vzniku „čiernych“ 
skládok odpadu), ale aj z dôvodov ekonomických (mesto vynakladá ročne vysoké čiastky na 
zber a zneškodnenie komunálneho odpadu). Produkcia nevytriedeného komunálneho odpadu 
sa realizáciou projektu zníži a produkcia vytriedených zložiek sa naopak zvýši vďaka 
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rozšíreniu zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. 
Projekt je vo fáze hodnotenia. 
 

7.4 Významné investičné akcie materskej účtovnej jednotky v roku 2018 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018: 
a) Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna vo výške 2 601 694,26 €, 
b) Realizácia stavebných prác diela Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. 

etapa a Bike zóna vo výške 620 809,26 €, 
c) Realizácia stavebných prác na bytovom dome Weilbuská 2,4 vo výške 134 166,47 €, 
d) Rekonštrukcia a modernizácia ZPS a ZOS Kežmarok blok A1 a C vo výške 

269 543,82 € 
e) Rekonštrukcia  kotolne Reduta vo výške 47 433,21 €, 
f) Realizácia kamerový systém vo výške 28 256,40 €, 
g) Rekonštrukcia mosta na miestnej komunikácií cez potok Ľubica vo výške 

325 752,96 €, 
h) Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie – ul. Trhovište časť B vo výške 

208 573,36 €, 
i) Výstavba a rekonštrukcia a obnova chodníkov (M. Lányiho, na Historickom cintoríne 

(Starý cintorín) a ďalších) spolu vo výške 146 910,91 €, 
j) Rozšírenie parkoviska pri kúpalisku vo výške 19 600,00 €, 
k) Modernizácia zastávok MHD vo výške 62 539,92 €, 
l) Rekonštrukcia chodníkov a vodovodného potrubia - MŠ Možiarska vo výške 

28 566,01 €, 
m) Rekonštrukcia plochých striech na budove MŠ pri Dennom detskom sanatóriu vo 

výške 21 549,29 €, 
n) Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ sv. Kríža vo výške 17 500,00 €, 
o) Rekonštrukcia chodníkov v areály ZŠ Dr. D. Fischera vo výške 34 087,56 €, 
p) Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska vo výške 25 000,00 €, 
q) Realizácia detského ihriska na sídlisku Juh vo výške 61 619,99 €, 
r) Nákup vianočného osvetlenia vo výške 9 791,69 € 

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 
Po 31. 12. 2018 do dňa zostavenia výročnej správy nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali 
významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.  
 

Vypracovali: Ing. Lenka Zentková    

  Ing. Drahomíra Polovková 

 

V Kežmarku, dňa 15. 10. 2019 
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STRANA AKTÍV

b

Číslo

c 1 2
SPOLU MAJETOK
r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 001

Dlhodobý nehmotný majetok
súčet (r. 004 až 010)

002

Softvér (013) - (073 + 091AÚ)

Oceniteľné práva (014) - (074 +
091AÚ)

004

Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) - (078 + 091AÚ)

005

006

007

008

009

012

014

015

016
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ-
ných vecí (022) - (082 + 092AÚ)

017
Dopravné prostriedky (023) - (083 +
092AÚ)

018
Pestovateľské celky trvalých
porastov (025) - (085 + 092AÚ)

019
Základné stádo a ťažné zvieratá
(026) - (086 + 092 AÚ)

020

021

022

024

025

026

027

028

029

77 232 245.23 24 435 746.50

0.00 0.00

108 807.92 72 510.92

89 891 485.32 24 800 694.90

26 720.14 21 644.70

0.00 0.00

64 292.02 64 292.02

0.00 0.00

25 486 132.03 3 090 054.64

29 100.44 0.00

36 266 582.73 17 821 830.01

928 456.54 761 597.14

155 112.36

0.00 0.00

132 002.40

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

5 445 427.82

8 721 613.23 2 377 720.00

94 094.67

3 115 322.78 0.00

0.00 0.00

2 511 188.75 0.00

0.00 0.00

riadku

Aktivované náklady na vývoj
(012) - (072+091AÚ)

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) - (079 + 091AÚ)

Obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku (041) - (093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý
nehmotný majetok (051) - (095AÚ)

Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 011 až r. 022)

0.00 0.00

Pozemky (031)-(092AÚ)

Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)

Stavby (021) - (081 + 092AÚ)

Drobný dlhodobý  hmotný majetok
(028) - (088 + 092AÚ)

Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) - (089 + 092AÚ)

Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku (042) - (094)

Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až r. 032)

023
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nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)
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do splatnosti (065) - (096AÚ)

Pôžičky účtovnej jednotke v konso-
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3 4
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0.00 0.00
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0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

5 351 333.15

6 343 893.23 6 547 907.17

2 225 408.54

3 115 322.78 3 110 322.78

0.00 0.00

2 511 188.75 2 511 188.75

0.00 0.00

0.00 0.00

Bežné účtovné obdobie
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predchádzajúce
účtovné obdobie

Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)

013

0.00 0.00 0.00 0.00

a

Realizovateľné cenné papiere
(063) - (096AÚ)

5.

4.

3.

A.III.1.

2.

A.III.
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12.

A.II.

5.

4.

3.

2.

9.
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6.

11.

10.

A.II.1.

Neobežný majetok
r.003 + r. 011 + 024

5.

4.

3.

2.

7.

6.
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A.I.1.

A.
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STRANA AKTÍV Číslo

1 2

030

Ostatný dlhodobý finančný
majetok (069) - (096AÚ) 031

Obežný majetok r. 034 + r. 040 +
r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104

032

Zásoby súčet (r. 035 až 039)

033

034

035

036

037

038

040

041

042

043

044

Zúčtovanie transferov štátneho
rozpočtu (353AÚ)

045

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu
v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)

046

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a
vyššieho územného celku (355AÚ)

047

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a
vyššieho územného celku (357AÚ)

048

049

050

052

053

054

055

057

058

0.00 0.00

12 647 228.29 364 948.40

1 382.76 0.00

1 382.76 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

7 054 749.35 0.00

49 260.84 0.00

0.00 0.00

7 005 488.51 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

2 750.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)

riadku

Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043) - (096AÚ)

Materiál (112 + 119) - (191)

Nedokončená výroba a polotovary
(121 + 122) - (192 + 193)

Výrobky (123) - (194)

Zvieratá (124) - (195)

039 0.00 0.00Tovar (132 + 139) - (196)

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy súčet (r. 041 až r. 047)

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových
organizácií do rozpočtu zriaďovateľa(351AÚ)

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu
iným subjektom (358AÚ)

Dlhodobé pohľadávky
súčet (r. 049 až 059)

Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
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Pohľadávky za eskontované cenné
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(369AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky a záväzky z pevných termí-
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Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)

3 4
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STRANA AKTÍV Číslo

1 2

Pohľadávky za eskontované cenné
papiere (313AÚ) - (391AÚ)

Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)

063

Pohľadávky z nedaňových rozpočtových
príjmov (316AÚ) - (391AÚ)

064

065

066

067

068

069

071

072

073

074

075

Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)

076
Pohľadávky voči združeniu
(369AÚ) - (391AÚ)

077

Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)

078

Pohľadávky a záväzky z pevných termí-
novaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)

080

081

083

084

085

0.00 0.00

3 039.38 0.00

9 986.14 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

437 487.93 331 275.49

23 728.10 20 003.65

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

5 886.02 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 013 191.26 0.00

riadku

Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky z daňových a colných roz-
počtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a
vyšších územných celkov a rozpočtových
organizácií zriadených obcou a vyšším
územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a
vyšších územných celkov(319AÚ)-(391AÚ)

Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) - (391AÚ)

070 0.00 0.00

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a
zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)

Daň z príjmov (341) - (391AÚ)

Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)

Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky z vydaných dlhopisov
(375AÚ) - (391AÚ)

Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)

Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
(371AÚ)- (391AÚ)

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami
mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)

Finančné účty súčet (r. 086 až 097)

Pokladnica (211)

3 4

0.00 0.00

3 039.38 3 086.13

9 986.14 162.22

0.00 0.00

0.00 0.00

106 212.44 200 513.28

3 724.45 7 323.08

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

5 886.02 15 147.65

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 013 191.26 3 994 706.35

0.00 0.00

Bežné účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

089 0.00 0.00 0.00 0.00

086 4 286.13 0.00

Ceniny (213)

4 286.13 2 894.80

087 1 314.00 0.00

Bankové účty (221AÚ +/- 261)

1 314.00 11 934.00

088 5 007 591.13 0.00

Účty v bankách s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok (221AÚ)

5 007 591.13 3 979 877.55

Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)

079 0.00 0.00 0.00 0.00

Spojovací účet pri združení (396) 082 0.00 0.00 0.00 0.00

b ca

B.V.

4.

3.

2.

B.V.1.

B.IV.

4.

3.

2.

B.IV.1.

0.00 2 750.00 6 067.14Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 059 2 750.00

060 480 127.57 351 279.14 128 848.43 226 232.36
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084)

061 0.00 0.00 0.00 0.00Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)

062 0.00 0.00 0.00 0.00Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)

11.

12.

5.

9.

8.

7.

6.

11.

10.

15.

14.

13.

23.

16.

20.

19.

18.

17.

22.

21.

24.

Netto



0.00 0.00 0.00 0.00

33.00 0.00 33.00 1 094.91

0.00 0.00 0.00 0.00

12 011.80 0.00 12 011.80 7 140.06

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

STRANA AKTÍV
Číslo

1 2

096

097

100

098

091

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

81 358.09 0.00

0.00

0.00 0.00

riadku

Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)

Poskytnuté návratné finančné výpo-
moci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) - (291AÚ)

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) - (291AÚ)

Príjmový rozpočtový účet (223)

Majetkové cenné papiere na obchodovanie
(251) - (291AÚ)

3 4

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

81 358.09 81 358.09

0.00

0.00 0.00

Bežné účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

095 0.00 0.00

Obstaranie krátkodobého finančného
majetku (259) - (291AÚ)

0.00 0.00

092 0.00 0.00

Dlhové cenné papiere na obchodovanie
(253) - (291AÚ)

0.00 0.00

093 0.00 0.00

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jed-
ného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ)

0.00 0.00

094 0.00 0.00

Ostatné realizovateľné cenné papiere
(257) - (291AÚ)

0.00 0.00

099 81 358.09 0.00 81 358.09 81 358.09

101 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci pod-
nikateľským subjektom (274AÚ )- (291AÚ)

0.00 0.00

102 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 0.00 0.00

103 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)

0.00 0.00

104

106

13 669.26

0.00 0.00

13 669.26

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) - (291AÚ)

105 0.00 0.00

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) - (291AÚ)

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

107 13 669.26 13 669.26
Poskytnuté návratné finančné výpomoci pod-
nikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 0.00 0.00

KONTROLNÉ ČÍSLO
súčet (r. 001 až 114) 888 359 553 929.48 99 202 779.60 260 351 149.88 246 890 711.74

b ca

090 0.00 0.00 0.00 0.00Výdavkový rozpočtový účet (222)

108
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)

109
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)

110Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113

111

113

11 978.80 0.00

Komplexné náklady budúcich období (382)

Náklady budúcich období (381)

112

Príjmy budúcich období (385)

11 978.80 6 045.15

114Vzťahy k účtom klientov štátnej
pokladnice (účtová skupina 20)

12.

5.

9.

8.

7.

6.

11.

10.

B.VI.

4.

3.

2.

B.VI.1.

5.

B.VII.

4.

3.

2.

B.VII.1.

5.

C.

3.

2.

C. 1.

D.

Poskytnuté návratné finančné výpo-
moci krátkodobé súčet(r.105 až r.109)

Netto



0.00

0.00

STRANA PASÍV

a

Číslo

b

115

116

118

119

120

121

122

Fondy
súčet (r. 121 + r. 122)

123

Zákonný rezervný fond (421)

124

Ostatné fondy (427)

125

Výsledok hospodárenia (+/-)
súčet (r. 124 až 125)

126

127

128

130

131

132

133

134

135

0.00

0.00

0.00

46 461 550.64

47 078 375.50

- 616 824.86

10 150 376.56

882 533.94

0.00

0.00

818 227.93

3 285 696.08

0.00

0.00

0.00

Ostatné rezervy (459AÚ)

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného
celku (356AÚ)

riadku

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 116 + r. 126 + r. 179 + r. 182
Vlastné imanie
súčet r. 117 + r. 120 + r. 123

117 0.00Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 179 + r. 182)
Záväzky
súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 172
Rezervy
súčet (r. 128 až 131)

Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)

129 64 306.01

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa (351AÚ)

Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)

137 3 285 696.08

5 6

46 842 076.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44 768 252.17

46 842 076.49

2 073 824.32

453 602.27

6 141 561.73

0.00

0.00

425 162.91

253 995.91

0.00

0.00

0.00

0.00

28 439.36

118 638.35

Bežné účtovné
       obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)

136 0.000.00

61 724 462.95

138

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)

139

Ostatné dlhodobé záväzky (479)

140

Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)

142

143

144

145

146

148

0.00

4 652 780.10

4 646 555.15

0.00

0.00

0.00

6 224.95

0.00

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Záväzky z nájmu (474AÚ)

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)

Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147 0.00

Predané opcie (377AÚ)

135 357.56

4 945 982.19

4 939 581.26

0.00

0.00

0.00

6 400.93

0.00

0.00

0.00

0.00

Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 141 až 150)

65 090 790.42

46 461 550.64

0.00

0.00

c

2.

A.I.

A.I.1.

A.

2.

A.II.

A.II.1.

2.

A.III.

A.III.1.

B.I.

B.

B.I.1.

4.

3.

2.

B.II.

B.II.1.

4.

3.

2.

5.

7.

6.

B.III.

5.

4.

3.

2.

8.

7.

6.

B.III.1. 141



8 478 863.22 8 740 824.73

149

150

151

152

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 152 až 171)

153

Dodávatelia (321)

154

Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)

155

Prijaté preddavky (324, 475AÚ)

156

157

158

160

162

164

166

167

168

0.00

0.00

829 262.41

343 813.82

0.00

0.00

216 724.04

230.51

0.00

0.00

78 924.10

0.00

103 881.16

0.00

13 792.85

304.63

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)

Iné záväzky (379AÚ)

Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ)

Ostatné záväzky (325, 479AÚ)

Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)

Záväzky z nájmu (474AÚ)

Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)

Iné záväzky (379AÚ)

159 0.00

Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)

Daň z príjmov (341)

Ostatné priame dane (342)

Daň z pridanej hodnoty (343)

0.00

0.00

487 831.32

88 107.55

1 560.00

0.00

195 261.85

0.00

917.30

19 136.91

0.00

0.00

95 055.77

15 100.70

0.00

7.26

0.00

Záväzky voči združeniu (368)

Ostatné dane a poplatky (345) 169 0.00 0.00

Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) 170 0.00 0.00

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 171 0.00 0.00

Bankové úvery a výpomoci
súčet (r. 173 až 178) 172 0.00 0.00

Bankové úvery dlhodobé (461AÚ ) 500 104.03 150.04

Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232) 0.00 50.01

Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241 ) - (255AÚ) 500 104.03 100.03

Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 176 0.00 0.00

Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy
dlhodobé (273AÚ) 177 0.00 0.00

Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy
krátkodobé (273AÚ) 178 0.00 0.00

Časové rozlíšenie
r. 180 + r. 181

179 0.00 0.00

Výdavky budúcich období (383) 180

Kontrolné číslo súčet (r. 115 až r. 180) 999

8 478 863.22

251 884 298.46

8 740 824.73

238 157 027.07

Predané opcie (377AÚ)

161 0.00 0.00

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)

Zamestnanci (331)

165

163

71 211.30

380.00

71 635.18

1 048.80

STRANA PASÍV

a

Číslo

b

riadku

5 6

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

c

Výnosy budúcich období (384) 181 0.00 0.00

Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 182

9.

10.

B.IV.

4.

3.

2.

B.IV.1.

12.

5.

9.

8.

7.

6.

11.

10.

15.

14.

13.

16.

20.

19.

18.

17.

B.V.

4.

3.

2.

B.V.1.

5.

6.

C.

2.

C. 1.

D.

175

174

173

Bežné účtovné
       obdobie



Náklady

a

Číslo

c 1 2

001

002

003

004

005

006

007

008

009

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

023

024

025

026

027

028

215 615.90

218 373.53

433 989.43

892 732.12

370 190.53

6 418.11

16 275.07

2 452 520.21

1 728 974.61

603 997.35

19 225.72

96 689.57

3 632.96

28 480.52

4 383.33

24 097.19

362 016.68

14.18

320.00

517.82

65 634.46

riad

Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)

010 499 848.41

022 295 530.22

3 4

215 615.90 206 564.27

218 373.53 192 136.34

433 989.43 398 700.61

892 732.12 774 804.47

370 190.53 318 370.24

6 418.11 5 284.80

16 275.07 14 146.89

2 452 520.21 2 277 052.02

1 728 974.61 1 585 280.95

603 997.35 565 021.67

19 225.72 16 922.51

96 689.57 104 893.19

3 632.96

28 480.52 22 381.00

4 933.70

4 383.33

24 097.19 19 897.28

2 483.72

362 016.68 1 121 249.40

14.18 7.00

320.00

517.82

65 634.46 80 841.72

73 042.18

499 848.41 437 002.54

295 530.22 967 358.50

Hlavná činnosť Podnikateľská
    činnosť

Spolu

Číslo
účtu

b

50

Spotreba materiálu501

Spotreba energie502

Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok503

Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
504,

507

Služby (r. 007 až r. 010)51

Opravy a udržiavanie511

Cestovné512

Náklady na reprezentáciu513

Ostatné služby518

Osobné náklady (r. 012 až r. 016)52

Mzdové náklady521

Zákonné sociálne poistenie524

Ostatné sociálne poistenie525

Zákonné sociálne náklady527

Ostatné sociálne náklady528

Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)53

Daň z motorových vozidiel531

Daň z nehnuteľnosti532

Ostatné dane a poplatky538
Ostatné náklady na prevádzkovú čin-
nosť (r. 022 až r. 028)

54

Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.
majetku a dlhodobého hmotného majetku

541

Predaný materiál542

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania544

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania545

Odpis pohľadávky546

548

Manká a škody549
Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a
fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia

(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)

55

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

551

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

029

030

2 091 042.50 2 091 042.50 1 813 978.38

1 556 115.07 1 556 115.07 1 803 933.79

534 927.43 534 927.43 10 044.59031
Rezervy a opravné položky z prevádz-
kovej činnosti (r. 032 až r. 035)

032

033

034

035

440 032.67

94 894.76

Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti

440 032.67 7 951.62

94 894.76 2 092.97

552

Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti553

Tvorba ostatných opravných položiek z
prevádzkovej činnosti

557 Tvorba zákonných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti

558

skup

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

2018
2017



13 531 237.07 13 531 237.07 12 495 913.06

Náklady

a

Číslo

c 1 2

036

037

038

039

041

042

044

045

046

047

048

049

050

052

053

054

055

056

67 526.64

50 352.68

25.83

17 148.13

7 202 928.97

6 316 470.22

riad

040

051

3 4

67 526.64 72 262.87

50 352.68 51 389.41

25.83 24.45

17 148.13 20 849.01

7 202 928.97 6 015 484.31

6 316 470.22 5 255 665.26

Hlavná činnosť Podnikateľská
    činnosť

Spolu

Číslo
účtu

b
Rezervy a opravné položky z finančnej
 činnosti (r. 037+ r. 038)

Tvorba rezerv z finančnej činnosti

Tvorba opravných položiek z finanč.činnosti

554

559

56

561

562

563

564

566

567

568

569

57

572

574

578

581

Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostat-
ným subjektom verejnej správy

582

Náklady na transfery zo štát.rozpočtu
subjektom mimo verejnej správy

583

Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do
štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií

057

058

059
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným
subjektom verejnej správy

555

043

Zúčtovanie komplex.nákladov budúc.období

Finančné náklady (r. 041 až r. 048)

Predané cenné papiere a podiely

Úroky

Kurzové straty

Náklady na precenenie cenných papierov

Náklady na krátkodobý finančný majetok

Náklady na derivátové operácie

Ostatné finančné náklady

Manká a škody na finančnom majetku

Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)

Škody

Tvorba rezerv

Ostatné mimoriadne náklady

579

58

Tvorba opravných položiek

Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov (r. 055 až r. 063)

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt.
organizácií a príspev.organizácií zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

060586

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom
mimo verejnej správy

587 Náklady na ostatné transfery 061

062Náklady z odvodu príjmov

886 458.75 886 458.75 759 819.05

skup

584

585

Náklady z budúceho odvodu príjmov589

588

063

064

2018
2017
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Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021
 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)



337 734.97 337 734.97 319 726.34

Výnosy, daň z príjmov
a výsledok hospodárenia

a

Číslo

c 1 2

065

066

067

068

070

071

073

074

075

076

077

078

079

081

082

083

084

085

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)

riad

069

080

096

3 4

Hlavná činnosť Podnikateľská
    činnosť

Spolu

Číslo
účtu

b
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)

Tržby za vlastné výrobky

Tržby z predaja služieb

601

602

61

611

612

613

614

62

621

622

623

624

63

631

632

641

Tržby z predaja materiálu642

Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania644

Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku
a dlhodobého hmotného majetku

086

087

088Výnosy z odpísaných pohľadávok

604,

607

072

Tržby za tovar,

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
Zmena stavu nedokončenej výroby

Zmena stavu polotovarov

Zmena stavu výrobkov

Zmena stavu zvierat

Aktivácia (r. 075 až r. 078)

Aktivácia materiálu a tovaru

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov (r. 080 až r. 082)
Daňové a colné výnosy štátu

Daňové výnosy samosprávy

633

64

Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

089648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej činnosti a finančnej činn.
a účtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)

090

091
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)

skup

645

646

Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádz.činnosti

653

652 092

Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti 093

60

337 734.97 337 734.97 319 726.34

7 752 644.05

2 028 626.43

1 174 800.26

7 752 644.05 7 155 309.21

2 028 626.43 2 672 858.04

1 174 800.26 1 636 889.52

834 252.47 834 252.47 999 326.65

1 267.10 1 267.10 5 787.67

18 306.60 18 306.60 30 854.20

8 258 943.38 8 258 943.38 7 648 998.64

506 299.33 506 299.33 493 689.43

Zúčtovanie zákonných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti

658

657 094

Zúčtovanie ostatných opravných
položiek z prevádzkovej činnosti

095

14 259.14 14 259.14 786 783.21

3 158.14 3 158.14 770 467.13

11 101.00 11 101.00 16 316.08

14 259.14 14 259.14 786 783.21

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

2018
2017
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2 160 954.87 2 160 954.87 2 730 841.17

Výnosy, daň z príjmov
a výsledok hospodárenia

a

Číslo

c 1 2

097

098

099

100

103

104

106

107

108

109

110

111

112

114

115

116

117

riad

101

113

3 4

Hlavná činnosť Podnikateľská
    činnosť

Spolu

Číslo
účtu

b

Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti

Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti

Zúčt.komplexných nákladov budúcich období

659

655

661

662

663

664

665

666

667

668

67

672

674

678

679

682
Výnosy z bežných transferov od ostatných
subjektov verejnej správy

683

Výnosy z kapitálových transferov od ostat-
ných subjektov verejnej správy

684

Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu

118

119

120
Výnosy z kapitálových transferov od
Európskej únie

66

105

Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Úroky

Kurzové zisky

Výnosy z precenenia cenných papierov

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Výnosy z krátkodobého fin.majetku

Výnosy z derivátových operácií

Ostatné finančné výnosy

Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)

Náhrady škôd

Zúčtovanie rezerv

Ostatné mimoriadne výnosy

Zúčtovanie opravných položiek

68

681

Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov
v štátnych rozpočtových organizáciách
a prísp.organizáciách (r. 115 až r. 123)

Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu

Výnosy z bežných transferov od
Európskej únie

121687
Výnosy z bežných transferov od ostat-
ných subjektov mimo verejnej správy

Výnosy z kapitálových transferov od ostat-
ných subjektov mimo verejnej správy

122

123Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

skup

685

686

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, vyšších územných celkoch
a v rozpočt.organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyš.
územným celkom (r. 125 až r. 133)

689

688

124

Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt.
organizáciách a príspev.organizáciách
zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom

125

654

691

69

102

194.70 194.70 212.40

114 960.63 114 960.63 414 503.26

3 697.07 3 697.07 17 241.37

4.46 4.46 8.66

111 064.40 111 064.40 397 040.83

2018
2017
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- 616 824.86 - 616 824.86 2 073 824.32

- 615 757.65 - 615 757.65 2 077 797.60

12 915 479.42 12 915 479.42 14 573 710.66

1 123 628.71 1 123 628.71 779 021.77

1 389.96 1 389.96 37.71

5 444.00 5 444.00 9 198.66

668 676.01 668 676.01 1 426 643.93

361 816.19 361 816.19 515 939.10

1 067.21 1 067.21 3 973.28

Výnosy, daň z príjmov
a výsledok hospodárenia

a

Číslo

c 1 2

126

128

129

130

131

132

133

134

136

137

riad

3 4

Hlavná činnosť
Podnikateľská
    činnosť

Spolu

Číslo
účtu

b
Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

693

694

695

696

697

698

699

595 Dodatočne platená daň z príjmov

Výnosy samosprávy z bežných transferov
zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov
verejnej správy
Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo štátneho rozpočtu a od
iných subjektov verejnej správy

Výnosy samosprávy z bežných transferov
od Európskej únie

Výnosy samosprávy z kapitál.transferov
od Európskej únie

Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy

Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy

Výnosy samosprávy z odvodu
rozpočtových príjmov

591

Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 +
r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 +
r.109 + r.114 + r.124)

Splatná daň z príjmov

skup

Výsledok hospodárenia po zdanení
r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)

138

692

127

Výsledok hospodárenia pred zdanením
( r. 134 mínus r. 064) (+/-)

135

2018
2017
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00326283 Kežmarok Poznámky

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku Č.r.
Obstarávacia cena Oprávky

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktivované náklady na vývoj 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér 02 193 322,84 17 016,00 101 530,92 0,00 108 807,92 165 447,84 8 594,00 101 530,92 0,00 72 510,92

Oceniteľné práva 03 20 996,70 5 723,44 0,00 0,00 26 720,14 20 996,70 648,00 0,00 0,00 21 644,70

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 05 64 292,02 0,00 0,00 0,00 64 292,02 64 292,02 0,00 0,00 0,00 64 292,02

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 06 0,00 16 623,36 16 623,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 07) 08 278 611,56 39 362,80 118 154,28 0,00 199 820,08 250 736,56 9 242,00 101 530,92 0,00 158 447,64

Položka majetku Č.r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 2018

a b 11 12 13 14 15 16 17

Aktivované náklady na vývoj 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 875,00 36 297,00

Oceniteľné práva 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 075,44

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 07) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 875,00 41 372,44
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00326283 Kežmarok Poznámky

Položka majetku Č.r.
Obstarávacia cena Oprávky

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pozemky 09 25 650 783,53 124 743,96 289 395,46 0,00 25 486 132,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umelecké diela a zbierky 10 29 100,44 0,00 0,00 0,00 29 100,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predmety z drahých kovov 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavby 12 35 868 498,81 1 714 172,16 1 316 088,24 0,00 36 266 582,73 16 799 628,26 1 478 032,05 455 830,30 0,00 17 821 830,01

Samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí 13 858 531,55 84 069,59 14 144,60 0,00 928 456,54 717 520,04 58 221,70 14 144,60 0,00 761 597,14

Dopravné prostriedky 14 155 112,36 0,00 0,00 0,00 155 112,36 117 892,40 14 110,00 0,00 0,00 132 002,40

Pestovateľské celky trv.porast. 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Základné stádo a ťaž. zvieratá 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý hm. majetok 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý hm. majetok 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku 19 2 319 503,21 5 055 026,40 1 929 101,79 0,00 5 445 427,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý hmotný majetok 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok
spolu (súčet  r. 09 až 20) 21 64 881 529,90 6 978 012,11 3 548 730,09 0,00 68 310 811,92 17 635 040,70 1 550 363,75 469 974,90 0,00 18 715 429,55

Položka majetku Č.r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 2018

a b 11 12 13 14 15 16 17

Pozemky 09 3 090 054,64 0,00 0,00 0,00 3 090 054,64 22 560 728,89 22 396 077,39

Umelecké diela a zbierky 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,44 29 100,44

Predmety z drahých kovov 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavby 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 068 870,55 18 444 752,72

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 011,51 166 859,40

Dopravné prostriedky 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 219,96 23 109,96

Pestovateľské celky trv.porast. 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Základné stádo a ťaž. zvieratá 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý hm. majetok 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý hm. majetok 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 19 94 094,67 0,00 0,00 0,00 94 094,67 2 225 408,54 5 351 333,15

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet  r. 09 až 20) 21 3 184 149,31 0,00 0,00 0,00 3 184 149,31 44 062 339,89 46 411 233,06
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00326283 Kežmarok Poznámky

Položka majetku Č.r.
Obstarávacia cena Oprávky

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej účtovnej
jednotke

22 3 110 322,78 5 000,00 0,00 0,00 3 115 322,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizovateľné cenné papiere
a podiely 24 2 511 188,75 0,00 0,00 0,00 2 511 188,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhové cenné papiere držané
do splatnosti 25 200 441,99 2 000,00 202 441,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pôžičky účtovnej jednotke v
konsolidovanom celku 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné pôžičky 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančný
majetok 28 3 095 101,70 0,00 0,00 0,00 3 095 101,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého
finančného majetku 29 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý finančný majetok
spolu (súčet  r. 22 až 29) 30 8 917 055,22 12 000,00 207 441,99 0,00 8 721 613,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neobežný majetok spolu (r.
08 + r.  21 + r. 30) 31 74 077 196,68 7 029 374,91 3 874 326,36 0,00 77 232 245,23 17 885 777,26 1 559 605,75 571 505,82 0,00 18 873 877,19

Položka majetku Č.r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 2018

a b 11 12 13 14 15 16 17

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110 322,78 3 115 322,78

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným
vplyvom 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizovateľné cenné papiere a podiely 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 511 188,75 2 511 188,75

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 441,99 0,00

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné pôžičky 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančný majetok 28 2 369 148,05 8 571,95 0,00 0,00 2 377 720,00 725 953,65 717 381,70

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet  r. 22 až 29) 30 2 369 148,05 8 571,95 0,00 0,00 2 377 720,00 6 547 907,17 6 343 893,23

Neobežný majetok spolu (r. 08 + r.  21 + r. 30) 31 5 553 297,36 8 571,95 0,00 0,00 5 561 869,31 50 638 122,06 52 796 498,73
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Tabuľka č. 3: k čl. III. B  - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky
2017 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky

2018

a b 1 2 3 4 5

311 Odberatelia 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00

318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom 247 283,18 86 218,11 0,00 2 225,80 331 275,49

319 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 20 641,29 104,70 0,00 742,34 20 003,65

Spolu x 268 114,47 86 322,81 0,00 3 158,14 351 279,14
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Tabuľka č. 4: k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti
Pohľadávky podľa doby splatnosti Číslo riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Pohľadávky v lehote splatnosti v tom: 01 131 598,43 232 299,50

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 128 848,43 226 232,36

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 2 750,00 6 067,14

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 0,00 0,00

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 351 279,14 268 114,47

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 482 877,57 500 413,97
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Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie

Názov položky Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín Zákonný rezervný fond Ostatné fondy Nevysporiadaný výsledok

hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia

a 1 2 3 4 5 6

Zostatok 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 44 768 252,17 2 073 824,32

Prírastky 0,00 0,00 0,00 0,00 255 987,01 0,00

Úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 19 688,00 616 824,86

Presuny 0,00 0,00 0,00 0,00 2 073 824,32 -2 073 824,32

Zostatok 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 47 078 375,50 -616 824,86
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Tabuľka č. 6: č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2017 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2018

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy zákonné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov
a obalov 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy zákonné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r. 03) 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervy zákonné krátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov
a obalov 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy zákonné krátkodobé  (súčet  r. 05 až  r. 07) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabuľka č. 7: č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2017 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2018

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy ostatné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamestnanecké požitky 02 28 439,36 -9 384,26 45 250,91 0,00 0,00 64 306,01

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov
a obalov 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy ostatné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r. 05) 06 28 439,36 -9 384,26 45 250,91 0,00 0,00 64 306,01

Rezervy ostatné krátkodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamestnanecké požitky 08 18 880,46 9 384,26 0,00 6 713,00 0,00 21 551,72

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov
a obalov 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nevyfakturované dodávky a služby 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej
správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia 11 2 388,00 0,00 2 388,00 2 388,00 0,00 2 388,00

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12 403 894,45 0,00 0,00 2 000,00 0,00 401 894,45

Iné 13 0,00 0,00 392 393,76 0,00 0,00 392 393,76

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet  r. 7 až  r. 13) 14 425 162,91 9 384,26 394 781,76 11 101,00 0,00 818 227,93
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Tabuľka č. 8: k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky podľa doby splatnosti Číslo riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Záväzky v lehote splatnosti
v tom: 01 5 482 042,51 5 433 813,51

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 829 262,41 487 831,32

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 895 535,14 1 186 525,61

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 3 757 244,96 3 759 456,58

Záväzky po lehote splatnosti 05 0,00 0,00

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 5 482 042,51 5 433 813,51
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Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter
bankového úveru

Poskytovateľ
bankového úveru Mena Úroková sadzba v

% Dátum splatnosti
Krátkodobá časť Dlhodobá časť

Výška istiny 2018 Nákladový úrok za
rok 2018Zostatok 2018 Zostatok 2017 Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Všeobecná úverová
banka, a.s. EUR 0.290000 22.02.2019 500 004,03 100,03 0,00 0,00 500 000,00 4,03

I Všeobecná úverová
banka, a.s. EUR 0.290000 20.08.2022 0,00 0,00 0,00 50,01 0,00 0,00

I Všeobecná úverová
banka, a.s. EUR 0.290000 18.07.2019 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Spolu x x x x 500 104,03 100,03 0,00 50,01 500 100,00 4,03
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Tabuľka č. 10: k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Iné aktíva a iné pasíva Číslo riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01 0,00 0,00

Aktívne súdne spory 02 0,00 0,00

Ostatné iné aktíva 03 524 480,00 0,00

Záväzky z poskytnutých záruk 04 0,00 0,00

Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 05 808 485,12 810 485,12

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 06 0,00 0,00

Záväzky z ručenia 07 0,00 0,00

Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží 08 0,00 0,00

Ostatné iné pasíva 09 0,00 0,00

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 10 0,00 0,00

Povinnosti z opčných obchodov 11 0,00 0,00

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv 12 0,00 0,00

Povinnosti  z  nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv 13 0,00 0,00

Iné povinnosti 14 0,00 0,00
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Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve
účtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka Hodnota 2018

a 1

Hlavné námesti 3 - reduta 246 796,44

Hlavné námesti 11 - meštiansky dom 25 435,47

Hlavné námesti 25 - meštiansky dom 30 883,52

Hlavné námesti 46 - meštiansky dom (patricijsky) 263 006,27

Hlavné námesti 58 - meštiansky dom - lekáreň 85 208,99

Hradné námestie 3 - meštiansky dom 13 883,32

Hradné námestie 30 - meštiansky dom 159 443,91

Kostolné námesti 6 - meštiansky dom 27 866,03

Dr. Alexandra 16 - meštiansky dom 65 234,42

Dr. Alexandra 30 - meštiansky dom 209 511,70

Radnica 319 384,19

Renesančná zvonica 42 787,59

Hlavné námestie 52 - meštiansky dom 8 935,54

Spolu 1 498 377,39
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Tabuľka č. 12: k čl. IX  - Príjmy rozpočtu
Kategória

ekonomickej
klasifikácie

Názov ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2017

a b 1 2 3 4

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 6 600 000,00 6 834 245,00 7 073 576,69 6 491 207,99

120 Dane z majetku 607 000,00 607 000,00 646 013,21 633 659,32

130 Dane za tovary a služby 415 811,00 415 811,00 399 809,68 421 477,72

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 801 690,00 941 190,00 941 643,64 1 104 715,25

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 422 400,00 452 400,00 465 640,23 460 792,59

230 Kapitálové príjmy 540 000,00 1 095 455,00 1 095 877,87 51 173,48

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 4 500,00 25 650,00 5 598,68 21 427,55

290 Iné nedaňové príjmy 75 000,00 93 000,00 109 845,16 410 013,26

310 Tuzemské bežné granty a transfery 4 169 115,00 4 479 842,00 4 313 074,13 4 213 463,26

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 2 011 389,00 5 758 349,00 3 372 711,00 667 792,00

Spolu x 15 646 905,00 20 702 942,00 18 423 790,29 14 475 722,42
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Tabuľka č. 13: k čl. IX  - Výdavky rozpočtu
Kategória

ekonomickej
klasifikácie

Názov ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2017

a b 1 2 3 4

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 628 471,00 1 703 517,00 1 665 298,03 1 522 671,87

620 Poistné a príspevok do poisťovní 649 322,00 657 212,00 623 223,03 582 944,27

630 Tovary a služby 1 697 727,00 2 143 419,00 1 774 963,90 1 600 844,60

640 Bežné transfery 2 910 408,00 3 207 157,00 3 159 306,60 2 836 102,47

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom 69 640,00 66 340,00 50 348,69 51 389,37

710 Obstarávanie kapitálových aktív 6 790 180,00 10 442 294,00 4 743 613,83 3 563 200,36

720 Kapitálové transfery 17 000,00 153 180,00 137 160,91 112 358,52

Spolu x 13 762 748,00 18 373 119,00 12 153 914,99 10 269 511,46
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Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie
Finančné operácie Číslo riadku Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2017

a b 1 2

Príjmové finančné operácie
v tom: 01 4 610 869,91 3 025 889,28

Zostatok prostriedkov finančných aktív 02 3 022 943,65 2 889 844,85

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 03 1 168 121,80 150,00

Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 04 0,00 0,00

Príjmy z predaja majetkových účastí 05 0,00 0,00

Ostatné príjmy 06 419 804,46 135 894,43

Výdavkové finančné operácie
v tom: 07 904 446,12 203 372,17

Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 08 0,00 0,00

Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 09 735 920,29 193 347,72

Výdavky na obstaranie majetkových účastí 10 5 000,00 0,00

Ostatné výdavky 11 163 525,83 10 024,45
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Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku
Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania Číslo riadku Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2017

a b 1 2

Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.  v znení zákona č. 426/2013 Z.z.
z toho: 01 500 104,03 150,04

suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania 02 500 104,03 150,04

suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov 03 0,00 0,00

suma záväzkov z ručiteľských záväzkov 04 0,00 0,00

Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo
vyššieho územného celku
z toho

05 4 863 279,19 4 931 027,68

suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu 06 0,00 0,00

suma záväzkov  z  úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru,
ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty 07 4 863 279,19 4 931 027,68

suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej
republiky a Európskej únie,  operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na
základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného
finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného
predpisu

08 0,00 0,00
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Poznámky k 31.12.2018  
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  
 
a)  
Názov účtovnej jednotky Mesto Kežmarok 
Sídlo účtovnej jednotky Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
IČO 00326283 
Dátum zriadenia  1.7.1973 
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 
závierky  

    riadna 
    mimoriadna  

c) Účtovná jednotka je súčasťou 
konsolidovaného celku 

    áno ako materská účtovná jednotka 
    nie 

d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 
celku verejnej správy 

    áno 
    nie 

 
2. Opis činnosti účtovnej jednotky  
 
Hlavná činnosť účtovnej jednotky Základnou úlohou Mesta Kežmarok pri výkone samosprávy, ako 

právnickej osoby samostatne hospodáriacej s vlastným majetkom 
a so svojimi finančnými zdrojmi, je starostlivosť o všestranný 
rozvoj jej územia a starostlivosť o potreby jej obyvateľov 

 
3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 
Funkcia 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
primátor mesta 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 
Funkcia 

Ing. Miroslav Perignáth 
Viceprimátor do 21.11.2018 
Ing. Karol Gurka 
Viceprimátor od 22.11.2018 

Prednosta Ing. Karol Gurka do 21.11.2018 
Ing. Jela Bednárová od 01.12.2018 

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 

157 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 
z toho:   
- počet vedúcich zamestnancov  

163  
 
11 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:  
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (počet) 
10  

- príspevkové  organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou (počet) 

2      
 

- neziskové organizácie založené/zriadené  
účtovnou jednotkou (počet) 

1 

- právnické osoby založené účtovnou 
jednotkou (počet) 

5 
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a) Účtovná závierka Mesta Kežmarok k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka 
podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 
2018 do 31. decembra 2018. 

 
b) Mesto Kežmarok je súčasťou súhrnného celku subjektov verejnej správy Slovenskej republiky a materskou 

účtovnou jednotkou konsolidovaného celku Mesta Kežmarok.  
 

Mesto Kežmarok má k 31. 12. 2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti 10 rozpočtových organizácií, 2 
príspevkové organizácie a majetkový podiel v 7 obchodných spoločnostiach, z toho 5 sú súčasťou 
konsolidovaného celku  Mesta Kežmarok a je zakladateľom 1 neziskovej organizácie.  

 
4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky 
Mesto Kežmarok má k 31. 12. 2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti 10 rozpočtových organizácií. 
 
a) Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok 
- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok, 
- Školský klub detí, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok, 
- Školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok, 
- Výdajná školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, 
Kežmarok s miestnom prevádzkovania Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok, 
- Centrum voľného času, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok 
- Materská škola, Nižná brána 8, Kežmarok. 
 
b) Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok 
- Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok, 
- Školský klub detí, Hradné námestie 38, Kežmarok ako súčasť Základnej školy – Grundschule, Hradné 
námestie 38, Kežmarok, 
- Centrum voľného času, Hradné námestie 38, Kežmarok ako súčasť Základnej školy – Grundschule, 
Hradné námestie 38, Kežmarok, 
- školská knižnica. 
 
c) Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 
- Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, 
- Školský klub detí, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Dr. Daniela 
Fischera 2, Kežmarok, 
- Školská jedáleň, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, 
Kežmarok, 
- školská knižnica. 
         
d) Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok 
- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok. 
 
e) Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok 
- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok. 
 
f) Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, 
- Školská jedáleň, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok ako súčasť Materskej školy, Karola Kuzmányho 41, 
Kežmarok. 
  
g) Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok 
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok. 
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- Školská jedáleň, Cintorínska 3, Kežmarok ako súčasť Materskej školy, Cintorínska 3, Kežmarok. 
 
h) Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok 
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok, 
- Školská jedáleň, Možiarska 1, Kežmarok ako súčasť Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok. 
 
i) Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok 
- Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok. 
 
j) Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok 
- je zariadením poskytujúcim sociálnu starostlivosť celoročnou pobytovou formou. Kapacita ZPS je  
115 klientov, kapacita ZOS 20 klientov. Sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Zariadení 
opatrovateľskej služby zabezpečujú: 

- úsek riaditeľky, 
- ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek, 
- sociálny úsek, 
- ekonomicko-prevádzkový úsek, 
- stravovací úsek. 

 
 
5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  
Mesto Kežmarok má v zriaďovateľskej pôsobnosti 2 príspevkové organizácie, ktoré zostavujú riadne 
účtovné závierky a sú súčasťou konsolidovaného celku Mesta Kežmarok v nasledovnej štruktúre: 
 
a) Mestské kultúre stredisko, Starý trh 47, Kežmarok 
Predmetom činnosti Mestského kultúrneho strediska, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok v súlade  
so Zriaďovacou listinou zo dňa 19. 12. 1996 v znení neskorších dodatkov je: 
- spoločenská zábava a kultúrny oddych, 
- estetická a etická výchova, 
- klubová a záujmovo-umelecká činnosť, 
- mimoškolská výchova a vzdelávanie, 
- sprostredkovanie kultúrno-umeleckých hodnôt rôznych foriem, najmä divadelného, filmového 

a výtvarného umenia, pohybového umenia, hudby, spevu, literatúry, hovoreného slova a pod., 
- reklama a propagácia vlastnej činnosti, 
- organizovanie rôznych prehliadok, súťaží a festivalov, 
- poskytovanie služieb propagačno-reklamných, knižničných, informačných, výpožičných a iných, 
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 
- vydavateľské činnosti, 
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových 

podujatiach všetkým subjektom, ktoré o to budú žiadať a pôsobia v tejto oblasti na území mesta,  
- bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu  

v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným cestujúcim 
(napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, 
rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o 
podujatiach v meste a pod.),  

- spolupracovanie na tvorbe propagačných materiálov,  
- zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,  
- bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia 

organizované mestom,  
- zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného 

ruchu,  
- bezplatné poskytovanie informácií o možnostiach dopravného spojenia v meste i mimo neho,  



MESTO KEŽMAROK 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018 

 

 4

- napĺňanie a aktualizácia informácií na svojej internetovej stránke, internetovej stránke mesta 
Kežmarok, a ďalších regionálnych, celoštátnych a medzinárodných internetových stránkach, 

- komplexná správa informácií na webovom sídle Mesta Kežmarok. 
 
Mestské kultúrne stredisko má živnostenské oprávnenie na vykonávanie živností: 
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 
- vydavateľské činnosti, 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby, 
- administratívne služby, 
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. 
 
b) Verejnoprospešné služby Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok 
Predmetom činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok ako príspevkovej organizácie Mesta 
Kežmarok v súlade so Zriaďovacou listinou zo dňa 22. 03. 2012 v znení neskorších dodatkov je: 
- čistenie mesta, 
- separovaný zber, 
- správa a údržba drobnej architektúry mesta a detských ihrísk, 
- správa, údržba a tvorba verejnej zelene, 
- údržba verejného osvetlenia, 
- výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných 

priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, 
čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií na území mesta,  

- správa verejného osvetlenia na území mesta,  
- správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch a 

lepenie plagátov na území mesta,  
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien na území mesta,  
- správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb,  
- nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými na území mesta,  
- nakladanie s nebezpečným odpadom na území mesta,  
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení na území mesta,  
- správa a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorového vozidlá na území mesta, 
- správa letného kúpaliska. 
 
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok majú živnostenské oprávnenie na vykonávanie živností: 
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
- čistiace a upratovacie služby, 
- výroba jednoduchých výrobkov a kovu, 
- výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, 
- montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení, 
- prípravné práce k realizácii stavby, 
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
- skladovanie a pomocné činnosti v doprave, 
- diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov, 
- reklamné a marketingové služby, 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
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- prevádzkovanie pohrebnej služby, 
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, 
- sprostredkovanie činností v oblasti obchodu, služieb a výroby, 
- vedenie účtovníctva, 
- kamenárstvo, 
- poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, 
- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. 
 
 
6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky 
 

a) Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok 
Podiel na základnom imaní: 100,00 %. 
Predmet činnosti: - výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií 
a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného 
značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií, správa a údržba verejného 
osvetlenia, správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných 
plôch, lepenie plagátov, správa, údržba a výstavba verejnej zelene, mechanizované a ručné čistenie 
miestnych a štátnych komunikácií a verejných priestranstiev, práce mechanizované v poľnohospodárstve, 
správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb, potrebné služby vrátane 
prepravy zosnulých, kamenárske práce, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými, 
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu 
voľných živností, oprava vyhradených technických zariadení elektrických, montáž, rekonštrukcia, údržba 
elektrických zariadení, vedenie účtovníctva, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prenájom garáží 
a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby 
spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich 
vozidiel, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). 
 
b) Kežmarok Invest, s.r.o., Hlavná námestie 1, Kežmarok 
Podiel na základnom imaní: 100,00 %. 
Predmet činnosti: administratívne činnosti v stavebníctve a inžinierska činnosť v rozsahu voľných 
živností, sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, finančný leasing, reklamná 
a propagačná činnosť, správa nehnuteľnosti spojená so zabezpečovaním služieb spojených s údržbou 
bytového a nebytového fondu obstarávateľským spôsobom, prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných 
živností, prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených 
s prenájmom, úprava zelene a verejných priestranstiev 
 
c) Spravbytherm s.r.o., Poľná 2, Kežmarok 
Podiel na základnom imaní: 100,00 %. 
Predmet činnosti: prenájom nehnuteľnosti, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby 
spojené s prenájmom, sprostredkovanie nákup a predaja nehnuteľností, faktoring a forfaiting, 
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, výroba a rozvod tepla 
a teplej úžitkovej vody, poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energií, energetické audity, 
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, 
vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo, elektroinštalatérstvo – montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických 
zariadení, vykonávanie maliarskych prác a náterov, zámočníctvo, stolárstvo, oprava a zasklievanie okien 
a dverí, upratovacie a čistiace práce, úprava zelene a vonkajších priestranstiev, technik požiarnej ochrany, 
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uskutočňovanie stavieb a ich zmien, cestná nákladná doprava vykonávaná motorovými vozidlami do 
celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla, vedenie účtovníctva, rozmnožovacie a kopírovacie 
služby, reklamná a propagačná činnosť, montáže určených meradiel: meračov pretečeného množstva 
vody na studenú vodu a teplú vodu a meračov tepla a ich členov, správa a údržba bytového a nebytového 
fondu v rozsahu voľných živností. 
 
d) Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské žľaby 12019, Vysoké Tatry 
Podiel na základnom imaní: 100,00 %. 
Predmet činnosti: poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb 
v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovávanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, 
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného 
vozidla, cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest sa sedenie, kúpa tovaru na 
účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod). 
 
e) Geovrt Kežmarok, s.r.o. 
Podiel na základnom imaní: 100,00 %. 
Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja končenému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby 
a služieb. 
 
f) Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, Žakovce 189 
Podiel na základnom imaní: 8,00 %. 
Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na 
účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť 
v rozsahu voľných živností, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, podnikanie 
v oblasti nakladania s odpadmi (nie nebezpečnými), prenájom strojov a zariadení. 
 
g) Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Podiel na základnom imaní: 4,65 %. 
Predmet činnosti: vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a 
ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-
vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a 
projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržbu základných 
prostriedkov, nakladanie s odpadom: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz 
odpadov zo septikov a žúmp, čistenie odpadových vôd, spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu 
na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz, prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní 
odpadových vôd, skladovanie kalu z úpravy vody, odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom, 
prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie, prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie, 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností, maloobchod v rozsahu voľných živností, výkon činnosti 
stavbyvedúceho; inžinierske stavby - vodohospodárske stavby /hydromelioračné stavby/, potrubné a iné 
líniové stavby, výkon činnosti stavebného dozoru; inžinierske stavby - vodohospodárske stavby 
/hydromelioračné stavby/, potrubné a iné líniové stavby 
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Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti                                                                              áno              nie 
 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému 
obdobiu                                                                                                            áno              nie 

 

Ak áno:  
 

Druh zmeny  
 

Dôvod zmeny  
Vplyv zmeny na hodnotu 

majetku, záväzkov, 
vlastného imania 

a výsledku hospodárenia 

 
Peňažné vyjadrenie  

 

    
    

 
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 
 

Položky Spôsob oceňovania 
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi  
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

nadobudnutý bezodplatne, novozistený pri inventarizácii 
a doteraz v účtovníctve nezachytený, dlhodobý majetok 
získaný zámenou 

reálnou hodnotou 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 
g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 
i) zásoby získané bezodplatne a zásoby získané zámenou reálnou hodnotou 
j) pohľadávky  menovitou hodnotou 
k) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 
l) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a príjmy 

budúcich období sa vykazujú vo 
výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s 
účtovným obdobím. 

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov  menovitou hodnotou 
n) rezervy  oceňujú sa v očakávanej výške 

záväzku 
o) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy 

budúcich období sa vykazujú vo 
výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s 
účtovným obdobím. 

p) deriváty pri nadobudnutí  obstarávacou cenou 
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4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov 
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa 
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať 
sa začína: 

  odo dňa jeho zaradenia do používania 
  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania 

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.  
Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v z.n.p. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 4. odpisovej skupiny, individuálne 
prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.  
 
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 

Odpisová skupina Predpokladaná doba  
používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 
v % 

Nehmotný majetok 5 20 
Dopravné prostriedky 4 až 5 20 až 25 
Stroje, prístroje  a zariadenia 4 až 12 8,33 až 25 
Budovy a stavby okrem bytových 
domov 

20 5 

Bytové domy 30 3,33 

 
Drobný nehmotný majetok od 50,00 € do 2 400,00 € vrátane DPH, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej 
jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - 
Ostatné služby so súčasným evidovaním na podsúvahovom účte 773. 
Drobný hmotný majetok od 50,00 € do 1 700,00 € vrátane DPH, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej 
jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účet 501 – Spotreba materiálu so súčasným 
evidovaním na podsúvahovom účte 771. 
 
 
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k  

- odpisovanému dlhodobému majetku                                                                   áno              nie 
- neodpisovanému dlhodobému majetku                                                               áno              nie 
- nedokončeným investíciám                                           áno              nie 
- dlhodobému finančnému majetku                                           áno              nie 
- zásobám                                                                             áno              nie 
- pohľadávkam                                                                             áno              nie 

 
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo 
zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. 
 
Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty 
majetku je opodstatnený, ak sa udiala udalosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich 
ekonomických úžitkov z tohto majetku.  
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis 
pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku. 
 
Opravné položky pri účte Obstaranie dlhodobého majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje 
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho 
ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru. 
Tvorba opravnej položky je 100 %, zníženie sa zúčtuje pri dokončení alebo vyradení majetku. 
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Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené 
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, 
s ktorými sa vedie spor o ich uznanie. 
 
Účtovná jednotka  tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, 
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 
365 dní vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva  

 
Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak opatrenie neustanovuje 
inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom 
období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie 
v priebehu účtovného obdobia. 
 
 
6. Zásady pre vykazovanie transferov. 
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky 
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.  
 
Bežný transfer  

- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 
- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok 
- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov pri poskytnutí  transferu 

 
Kapitálový transfer  

- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého 
majetku).  

- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.  
- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s  

nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
 
7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro. 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na 
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo 
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena 
nakúpená. 
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá 
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa 
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného 
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa 
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  
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Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 
A Neobežný majetok 
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1) 
 
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  

Spôsob poistenia Výška poistenia k 31. 12. 2018 
Združené živelné poistenie - stavby 21 840 423,60  
Združené živelné poistenie – hnuteľný majetok 353 364,70 
Odpratávacie náklady 33 194,00 
Odcudzenie hnuteľných vecí 383 364,70 
Odcudzenie nehnuteľného majetku 30 000,00 
Krádež finančnej hotovosti 13 320,00 
Preprava finančnej hotovosti 1 660,00 
Poškodenie skla 5 000,00 
Poistenie elektroniky 163 508,46 
Vandalizmus 35 000,00 
Zodpovednosť za škodu 150 000,00 

 
c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo 

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom 
- záložné právo zriadené Štátnym fondom rozvoja bývania: 
1. Záložná zmluva zo dňa 25. 06. 2008: Bytový dom číslo súpisné 2396, na ul. Weilburská č. 1 a 3 postaveného na 

pozemku parc. č. 668/54 a pozemok par. č. KN-C 668/54 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 419 m2, 
2. Záložná zmluva č. 703/537/2008 zo dňa 16. 08. 2010: Bytový dom číslo súpisné 2466, na ul. Košická č. 5, č. 7 a č. 9, 

postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/71 a pozemok p. č. KN-C 668/71 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 
480 m2, 

3. Záložná zmluva č. 703/542/2009 zo dňa 24. 11. 2011: Bytový dom číslo súpisné 2485, na ul. Košická č. 11, č. 13 a ul. 
Lanškrounská č. 3 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/73 a pozemok p. č. KN-C 668/73 – zastavené plochy 
a nádvoria o výmere 513 m2, 

4. Záložná zmluva č. 703/265/2011 zo dňa 27. 09. 2013: Bytový dom číslo súpisné 2501 postaveného na parc. reg. CKN 
č. 668/81 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/81 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 333 m2, 

5. Záložná zmluva č. 703/479/2013 zo dňa 20. 05. 2015: Bytový dom číslo súpisné 2527 postaveného na parc. reg. CKN 
č. 668/83 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/83 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 418 m2, 

6. Záložná zmluva zo dňa 14. 05. 2003: Bytový dom číslo súpisné 2224 postaveného na p. č. KN 668/43 a pozemok p. č. 
KN 668/43 – zastavené plochy o výmere 313 m2,  

7. Záložná zmluva č. 703/1480/2007 zo dňa 14. 10. 2009: Bytový dom číslo súpisné 2442, na ul. Weilburská č. 5 a 7 
postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/62 a pozemok par. č. KN-C 668/62 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 
331 m2, 

8. Záložná zmluva č. 700/249/2016 zo dňa 14. 11. 2016: Bytový dom číslo súpisné 2550 postavený na parc. reg. CKN č. 
668/56 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/56 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 565 m2, 

9. Záložná zmluva č. 700/73/2018 zo dňa 09.07.2018: Bytový dom číslo súpisné 1049 postavený na parc. reg.  CKN 
č. 1056, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4214 postavená na parc. reg. CKN č. 1456/17, Samostatne stojaca 
garáž číslo súpisné 4215 postavená na parc. reg. CKN č. 1546/18, Samostatne stojaca garáž číslo súpisné 4216 
postavená na parc. reg. CKN č. 1546/19, Samostatne stojaca garáž číslo súpisne 4217 postavená na parc. reg. CKN č. 
1546/20, pozemok parc. reg. CKN č. 1056 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m2, pozemok parc. reg. CKN 
č. 1546/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/18 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 20 m2, pozemok parc. reg. CKN č. 1546/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, 
pozemok parc. reg. CKN č. 1546/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2. 

- záložné právo zriadené Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky: 

1. Záložná zmluva č. 229-520-2002/Z zo dňa 06. 05. 2005: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2224, ktorá sa nachádza 
v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/43, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/43 o výmere 313 m2 vedenej ako 
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok, 
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2. Záložná zmluva č. 0324-PRB-2005/Z zo dňa 26. 02. 2007: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2374, ktorá sa 
nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/49 o výmere 517 m2 vedenej ako zastavaná plocha 
a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok, 

3. Záložná zmluva č. 0598-PRB-2007/Z zo dňa 15. 01. 2010: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2442, ktorá sa 
nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/62, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/62 o výmere 331 m2 
vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,  

4. Záložná zmluva č. 0459-PRB-2009/Z zo dňa 25. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2485, ktorá sa 
nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/73, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/73 – zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere 513 m2, zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok, 

5. Záložná zmluva č. 0290/PRB-2008/Z zo dňa 26. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2466, ktorá sa 
nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/71, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/71 o výmere 480 m2 
vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,  

6. Záložná zmluva č. 0093-PRB/2011/Z zo dňa 14. 03. 2016: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2501, ktorá sa nachádza 
v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/81 o výmere 333 m2 vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1, 

7. Záložná zmluva č. 0149-PRB/2013/Z zo dňa 02. 05. 2016: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2527, ktorá sa nachádza 
v k. ú. Kežmarok, na parc. č. 668/83 o výmere 418 m2 vedenej ako zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1, 

8. Záložná zmluva č. 0024-PRB/2016Z zo dňa 26. 04. 2017: Stavba Bytový dom, súpisné číslo 2550, ktorá sa nachádza 
v k. ú. Kežmarok, na parcele C KN č. 668/56 o výmere 565 m2 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaných 
na LV č. 1 a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na 
LV č. 1. 

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej 
jednotky  

Majetok,  
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma  

Softvér 108 807,92 
Oceniteľné práva 26 720,14 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 64 292,02 
Budovy, stavby 36 266 582,73 
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 928 456,54 
Dopravné prostriedky  155 112,36 
Pozemky 25 486 132,03  
Umelecké diela a zbierky 29 100,44 
Drobný dlhodobý hmotný majetok (na účte 771) 645 143,88 
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (na účte 773) 12 812,62 

 
e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo 

  Majetok,  
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma  

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy 
 o výpožičke 

40 547,33 

 
f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému 

majetku a dlhodobému hmotnému majetku. 
 

Druh DM  Suma OP  Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 
Pozemky – opravná položka k účtu 
031 

3 090 054,64 opravná položka nebola oproti roku 2017 zmenená 

Nedokončený dlhodobý hmotný 
majetok – opravná položka k účtu 
042 

94 094,67 opravná položka nebola oproti roku 2017 zmenená 

 
2. Dlhodobý finančný majetok  
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1 
 
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému  majetku  
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Druh DFM  Suma OP  Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 

Kežmarok Invest, s.r.o. 2 377 720,00 € 

opravná položka k dodatočnému vkladu navýšená do 
výšky vlastného imania z IÚZ spoločnosti za rok 2017 
(do dňa zostavenia IÚZ Mesta Kežmarok /05.02.2019/ 
spoločnosť nepredložila IÚZ za rok 2018) 

 
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach  
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 
súvahy):  
 

 Názov spoločnosti Právna 
forma 

Základné 
imanie (ZI) 
spoločnosti 
v peňažných 
jednotkách  

 

Podiel ÚJ 
na 

základnom 
imaní (ZI) 
spoločnosti 

v % 

Podiel  
ÚJ na 

hlasovací
ch 

právach 
v % 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti 

v eurách  
k 31.12. 

2018 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti  

v eurách  
k 31.12. 

2017 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe ÚJ 

k 31.12. 
2018 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe ÚJ 

k 31.12. 
2017 

Spravbytherm s.r.o., 

 Poľná 2/1494, 060 01  
Kežmarok 

s.r.o. 3 044 296,00 100% 100% 3 350 804,15 3 283 734,07 3 044 296,00 3 044 296,00   

Technické služby, s.r.o. 

Kežmarok, 

 Poľná 1, 060 01 

Kežmarok 

s.r.o. 6 639,00 100% 100% 107 798,58 107 069,23 6 639,00 6 639,00  

Kežmarok Invest, s. r o.,  

Hlavné námestie 1, 
 060 01 Kežmarok 

s.r.o. 6 638,78 100% 100% 644 540,86 647 906,10 6 638,78 6 638,78 

Lesy Mesta Kežmarok, 

s.r.o.,  

Kežmarské žľaby 12019, 

 059 60 Vysoké Tatry 

s.r.o. 52 749,00 100% 100% 113 534, 52 110 487,35 52 749,00 52 749,00 

Geovrt Kežmarok, s.r.o. 

Hlavné námestie 1,  

060 01 Kežmarok 

s.r.o. 5 000,00 100% 100% - * 0,00 - * 0,00 

* hodnoty neuvedené z dôvodu nepredloženej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 

 
4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý 

finančný majetok  
a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):   

Názov emitenta Druh 
cenného 
papiera 

Mena 
cenného 
papiera 

Výnos v % Dátum 
splatnosti 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12.2018 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12.2017 
Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

akcie EUR 0% bez 2 509 860,99 2 509 860,99 

Tatranská odpadová 
spoločnosť s.r.o. 

podiel EUR 0% bez 1 327,76 1 327,76 

Privatbanka, a.s. dlhopisy EUR 2,00 % 21.05.2018 0,00 200 441,99 

 
b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):   

Názov dlžníka Výnos  
v % 

Mena Dátum 
splatnosti 

Účtovná hodnota 
vykázaná 

v súvahe účtovnej 
jednotky  

k 31.12.2018 

Účtovná hodnota 
vykázaná 

v súvahe účtovnej 
jednotky  

k 31.12.2017 

Popis 
zabezpečenia 

pôžičky 

    0,00 0,00  

 
významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):   

Významné položky ostatného DFM Hodnota 31.12.2018 Hodnota k 31.12.2017 
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. – 
dodatočný vklad  

9 443,21 9 443,21 

Technické služby, s.r.o. Kežmarok - 
dodatočný vklad 

66 671,08 66 671,08 
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Kežmarok Invest, s. r o. - dodatočný vklad  3 018 987,41 3 018 987,41 

 
B  Obežný majetok  
1. Zásoby 
a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2 
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám  

Konkrétny druh zásob Suma OP  Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 
 0,00  

b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka 
obmedzené právo s nimi nakladať  

Druh zásob Hodnota zásob 
Záložné  právo k zásobám 0,00 
Obmedzené právo nakladať so zásobami 0,00 

 
c) spôsob a výška poistenia zásob  

Druh zásob  Spôsob poistenia Výška poistenia 
  0,00 

 
2. Pohľadávky 
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy  

Pohľadávky Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 
Nedaňová pohľadávka 068 134 643,96 Komunálny odpad 
Nedaňová pohľadávka 068 99 777,00 Nájomné – mestské byty 
Nedaňová pohľadávka 068 39 456,99 Nájomné – nebytové priestory 
Nedaňová pohľadávka 068 87 982,94 Nájomné – mestské byty (delimitácia) 
Daňová pohľadávka 069 20 593,73 Daň z nehnuteľností 

 
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3 
 
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam  

Pohľadávky Suma OP  Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 
Exekúcie 16 778,10 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Priestupky – Obvodný úrad 13 370,77 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Komunálny odpad 106 858,74 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Nájomné–byty a nebytové priestory 176 147,73 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Priestupky MsP 5 502,00 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Odberateľské faktúry 1 056,18 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Odberateľské faktúry – Nájomné 7 065,18 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Odberateľské faktúry – MsP 951,52 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Nájomné VK 1 235,45 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Z predaja nehnuteľností 2 309,82 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Daň z nehnuteľností 18 064,75 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Daň za psa 882,44 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Daň za ubytovanie 371,20 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Daň za užívanie ver. priestr. DS 574,86 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Daň za užívanie ver. priestr. ostatné 110,40 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 
Spolu 351 279,14 Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti 

 
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 

   
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 

 
e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    

Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky  
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou 
zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia) 

 
0,00 
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f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať  
Druh pohľadávok  Hodnota pohľadávok  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo 0,00 
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené  
právo s nimi nakladať  

0,00 

 
3. Finančný majetok  
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku  

Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2018 
Bankové účty 5 007 591,33 
- z toho: Rezervný fond 584 745,97 
- z toho: Fond prevádzky, údržby a opráv 233 287,23 
Účet 261 - peniaze na ceste -0,20 
Ceniny 1 314,00 
Pokladnica 4 286,13 

 
Mesto Kežmarok realizuje svoje príjmy a výdavky prostredníctvom bankových účtov založených v spoločnostiach Všeobecná 
úverová banka, a.s., Prima banka, a.s., Československá obchodná banka, a. s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s., pobočka zahraničnej banky, Privatbanka, a.s. a J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky. Stav finančného majetku 
na účte 221- Bankové účty ku dňu zostavenia účtovnej závierky bol 5 007 591,33 €. 
 
b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri 

ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 
Druh  

krátkodobého finančného majetku 
Hodnota  

krátkodobého finančného majetku  
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo  0,00 
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s nám 
nakladať  

0,00 

 
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):   
Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomocí 
v členení na dlhodobé návratné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci  

Názov dlžníka Výnos  
v % 

Mena  Dátum  
splatnosti 

Výška návratnej 
finančnej výpomoci 

k 31.12.2018 

Výška návratnej 
finančnej výpomoci 

k 31.12.2017 
Kežmarok Invest, s.r.o. 0,00  EUR neuvedený 81 358,09 81 358,09 
Investičný fond Gerlach, a.s. v 
likvidácii 

 EUR  
13 669,26 13 669,26 

 
c) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek ku krátkodobému finančnému  

majetku  
Druh DFM  Suma OP  Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 

Investičný fond Gerlach, a.s. v 
likvidácii 

13 669,26 
opravná položka k v plnej výške poskytnutej finančnej 
výpomoci 

 
 

5. Časové rozlíšenie  
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2018 
Náklady budúcich období  spolu: 11 978,80 
- z toho: Poistné 7 963,68  
- z toho: Členský príspevok na rok 2018 2 752,33 
- z toho: Obnova domény + web hosting + antivírus ESET 784,41 
- z toho: Predplatné 394,71  
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- z toho: Paušálny poplatok internet 83,67 
Príjmy budúcich období  spolu:  33,00 
- z toho: Spoločný stavebný úrad 33,00 

 
Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 
 
A  Vlastné imanie - tabuľka č.5 

Názov položky Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného 
imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,  

opravy významných chýb minulých rokov 
428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

Zvýšenie HV minulých rokov o zúčtovanie odpisov majetku obstaraného 
z cudzích zdrojov „Projekt – Cyklotrasa Kežmarok – Spišská Belá – Strážky“ a 
„Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Kežmarku – 1. etapa „ – spolu 
2 597,76 € za obdobie 01/2014 – 12/2014. 

428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

Zvýšenie HV minulých rokov o zúčtovanie materiálových nákladov a odpisov 
majetku obstaraného z cudzích zdrojov „Projekt – Cyklotrasa Kežmarok – 
Spišská Belá – Strážky“ a „Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo 
Kežmarku – 1. etapa „ – spolu 14 909,81 € za obdobie 01/2015 – 12/2015. 

428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

Zníženie HV minulých rokov o storno odberateľskej faktúry, ktorá bola 
zaúčtovaná vo výnosoch roku 2015  v hodnote 30,00 € 

428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

Zvýšenie HV minulých rokov o tvorbu fondu opráv nájomných bytov za rok 
2016 v celkovej hodnote 203 815,43 € 

428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

Zvýšenie HV minulých rokov o zúčtovanie odpisov majetku obstaraného 
z cudzích zdrojov „Projekt – Cyklotrasa Kežmarok – Spišská Belá – Strážky“ a 
„Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Kežmarku – 1. etapa „ – spolu 
17 331,96 € za obdobie 01/2016 – 12/2016. 

428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

Zvýšenie HV minulých rokov o zúčtovanie odpisov majetku obstaraného 
z cudzích zdrojov „Projekt – Cyklotrasa Kežmarok – Spišská Belá – Strážky“ a 
„Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Kežmarku – 1. etapa „ – spolu 
17 331,96 € za obdobie 01/2017 – 12/2017. 

428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

Zníženie HV minulých rokov o zúčtovanie inventarizačných rozdielov 
k 31.12.2017 14 072,19 € 

428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

Zníženie HV minulých rokov o vrátku neoprávnených výdavkov roku 2017, 
ďalej predpis hrobových miest spolu 5 585,81 € 

 
 
B  Záväzky 
1. Rezervy - tabuľka č.6-7  
Mesto Kežmarok má vytvorené dlhodobé rezervy vytvorené vo výške 64 306,01 € na zamestnanecké 
požitky a krátkodobé rezervy vo výške 818 227,93 €, z toho rezerva na zamestnanecké požitky  
21 551,72 €, rezerva na overenie účtovnej závierky 2 388,00 €, rezerva na prípadné budúce plnenia 
z pasívnych súdnych sporov vo výške 401 894,45 € a rezerva na záväzky vyplývajúce zo zmlúv 
392 393,76 €. 

Spis č. Názov súdneho sporu Výška rezervy % rezervy 
77/08/MK PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (176.848,- Sk) 5 870,28 € s prísl. 

(Žalobca zobral žalobu späť a súd doposiaľ právoplatne nerozhodol o 
späťvzatí žaloby.)             587,03 €  10% 

58/09/MK mal. Kristína Fedorová – o zaplatenie 96.594,30 € s prísl.         48 297,15 €  50% 
207/010/MK PharmDr. Pavel Šimko – o zaplatenie 693 520,54 € s prísl. Konanie 

prerušené z dôvodu vyhlásenia kunkurzu na majetok žalobcu.      346 760,27 €  50% 
1592/2014-
RP 

Mgr. Eva Gorošová c/a Mesto Kežmarok sp. zn. 2C 1/2013 - o 
vydanie príkazu uhradiť spôsobené škody na nehnuteľnosti – 
navrhovateľkou vyčíslená škoda vo výške 12 500 eur          6 250,00 €  50% 

 
77/08/MK  
PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (176 848,- Sk) 5 870,28 € s prísl. 

(Žalobca zobral žalobu späť, ale súd doposiaľ nerozhodol o späťvzatí žaloby.)     
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207/010/Mk      
PharmDr. Pavel Šimko – o zaplatenie 693 520,54 € s prísl.   

Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.  
 
2C/1/2013 

Mgr. Eva Gorošová c/a Mesto Kežmarok - o vydanie príkazu uhradiť  spôsobené škody na nehnuteľnosti – 
navrhovateľkou vyčíslená škoda vo výške 12 500 eur. 
Žaloba doručená 19.09.2013 spolu s výzvou na vyjadrenie sa  
Vyjadrenie k žalobe 03.10.2013 
Pojednávania 04.12.2013,16.01.2014, 03.02.2014. 
Na pojednávaní dňa 03.02.2014 navrhovateľka žiadala prerušiť konanie. Súd prerušil konanie. 
Na základe odvolania podaného navrhovateľkou Krajský súd v Prešove uložil súdu prvého stupňa pokračovať v konaní. 
Dňa 29.12.2014 Výzva Okresného súdu Kežmarok na predloženie otázok znalca. 
Dňa 08.01.2015 mesto predložilo súdu otázku znalcovi. 
Dňa 07.09.2015 doručila navrhovateľka mestu návrh na mimosúdnu dohodu. 
Dňa 15.10.2015 sa uskutočnilo rokovanie , z ktorého bola spísaná zápisnica. Nedošlo k uzavretiu mimosúdnej dohody. 
Rezerva je vytvorená v sume 6 250 EUR. 

 
Zmluva č. 193/2018 o partnerstve – Mesto Kežmarok a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 
a AGEL SK a.s. 

V článku XIII. ods 1. písmeno h) mesto a nemocnica záväzne vyhlásili, že „záväzky, ktoré môžu vzniknúť Nemocnici 
v súvislosti so súdnymi spormi vedenými v súvislosti s neplatnosťou mandátnej zmluvy spoločnosti PP PARTNERSHIP 
s.r.o., so sídlom Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 35 891 696, konajúca prostredníctvom Ing. 
Tomáš Tvaružek, MBA, konateľ, (pozn. uvedené v Prílohe č. 2), resp. so súvisiacimi záväzkami medzi Nemocnicou a PP 
PARTNERSHIP s.r.o. (prípadne právnym nástupcom) sa zaväzujú riešiť vo vzájomnej súčinnosti. Mesto pristúpi na stranu 
Nemocnice v súdnych sporoch, pričom Mesto má osobitné právo navrhovať právne zastúpenie v týchto sporoch voči PP 
PARTNERSHIP s.r.o.. V prípade záväzkov, ktoré Nemocnici vzniknú z týchto súdnych sporov s PP PARTNERSHIP s.r.o. 
(prípadne právnym nástupcov) platí, že ich bude znášať Nemocnica, pričom takto vzniknuté záväzky Nemocnice v celom 
rozsahu uhradí Mesto. 

 
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv 

Názov položky             Predpokladaný rok použitia  
Rezerva na súdne spory 2019 a ďalších rokoch 
Rezerva na overenie účtovnej závierky 2019 
Rezerva na zamestnanecké požitky 2019-2023 
Rezerva na záväzky vyplývajúce zo zmlúv 2019 a ďalších rokoch 

 
2. Záväzky podľa doby splatnosti  
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 

Mesto Kežmarok eviduje svoje záväzky v lehote splatnosti. 
 

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 
 
c) popis významných položiek záväzkov  

Záväzok Hodnota záväzku Opis 
Štátny fond rozvoja bývania 887 262,00 Weilburská 9,11,13, Kežmarok 
Štátny fond rozvoja bývania 306 177,65 Košická 12, Kežmarok 
Štátny fond rozvoja bývania 359 999,19 Košická 1,3 Kežmarok 
Štátny fond rozvoja bývania 441 145,54  Weilburská 1,3, Kežmarok 
Štátny fond rozvoja bývania 373 148,05 Weilburská 5,7, Kežmarok 
Štátny fond rozvoja bývania 607 098,12 Košická 5,7,9, Kežmarok 
Štátny fond rozvoja bývania 724 402,73 Košická 11,13, Lanškrounská 3 Kežmarok 
Štátny fond rozvoja bývania 495 877,69 Lanškrounská 1, 1A Kežmarok 
Štátny fond rozvoja bývania 540 654,86 Lanškorunská 1B, 1C, Kežmarok 
Štátny fond rozvoja bývania 127 513,36 Weilburská 2, 4, Kežmarok 
Neinvestiční dodávatelia 66 510,60 Dodávateľské faktúry 
Investiční dodávatelia 277 303,22 Dodávateľské faktúry 
Zamestnanci 103 881,16 Mzdy za december 2018 vyplatené január 2019 
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3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci  
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9 

 
Mesto Kežmarok v priebehu účtovného obdobia 2018 podpísalo jednu novú zmluvu o termínovanom 
úvere, a to Zmluva o termínovanom úver č. 754/2018/UZ na celkovú výšku úveru 755 000,00 € na 
financovanie oprávnených nákladov dvoch projektov, a to „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít 
Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok“ a „Cyklochodník okolo historického centra mesta 
Kežmarok“ na realizáciu  ktorých mesto uzavrelo s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR v zastúpení Prešovským samosprávnym krajom dňa 01.12.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku číslo IROP – Z-302021H603-221-10 a dňa 28.12.2017 Zmluvu o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku číslo IROP-Z-302011I583-122-15 v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu, ktorá je splatná 18.07.2019. 
Okrem tejto zmluvy bol podpísaný Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 783/2017/UZ na 
celkovú výšku úveru 500 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov projektu „Historicko-
kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“ realizovaného za základe Zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku č. PLSK.01.01.00-12-0019/16-00, zo dňa 27.02.2016 a s tým súvisiacej 
partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-
2020. Pôvodná zmluva bola splatná 22.08.2018 a dodatkom bol predĺžený termín splatnosti na 
22.2.2019. Úver bol k 31.12.2018 vyčerpaný na 100 %. 
Zmluva o termínovanom úver č. 871/2017/UZ na celkovú výšku úveru 600 000,00 € na financovanie 
kapitálových výdavkov v meste Kežmarok, a to prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok 
a rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie ul. Trhovište časť B. Úver bol v roku 2018 
vyčerpaný a k 31.12.2018 bola istina v plnej výške splatená. 
 

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru 
Druh bankového úveru  

podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ 
Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru  

alebo krátkodobého bankového úveru 
Krátkodobý investičný Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1134/2017/D 
Dlhodobý investičný Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1296/2017/D 

 
c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy (riadky 150 a 176 súvahy) 

Druh cenného papiera Mena, v ktorej sú 
cenné papiere 

vydané 

Úroková 
sadzba  

v % 

Dátum 
splatnosti 

Stav 
k 31.12.2018 

Stav 
k 31.12.2017 

    0,00 0,00 

 
d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci  

Poskytovateľ  
návratnej výpomoci 

Druh prijatej 
návratnej výpomoci 

/krátkodobá, 
dlhodobá/ 

Účel  
použitia 

Dátum 
splatnosti 

Výška prijatej 
návratnej 
výpomoci 

k 31.12.2018 

Výška prijatej 
návratnej 
výpomoci 

k 31.12.2017 
Štátny fond rozvoja bývania dlhodobá Obstaranie 

nájomné bytu 
výstavbou 

17.08.2048 127 513,36 0,00 

 
4. Časové rozlíšenie  
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období  
 

Popis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok  k 31.12.2018 
Výdavky budúcich období spolu z toho: 0,00 
  
Výnosy budúcich období spolu z toho: 8 478 863,22 
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Zimný štadión 1 000 000,00 
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Kapitálový transfer – Úrad vlády SR – rekonštrukcia ZPS a ZOS – 
blok A, blok C 

229 733,83 

Kapitálový transfer – Ostatné zdroje – Zimný štadión 1 924,00 
Kapitálový transfer – Slovenský zväz ľadového hokeja – 
materiálno-technický rozvoj športu 

30 000,00 

Výnosy budúcich období – Iné ostatné výnosy z prev. činnosti 693,98 
Výnosy budúcich období – hrobové miesta 126 828,21 
Výnosy budúcich období – predaj majetku (OF, zmluva) 695,00 
Výnosy budúcich období – parkovacie karty 8 981,04 
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ cez ŠR 197 891,45 
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský 
samosprávny kraj EÚ – Cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-
Strážky 

25 994,09 

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Gmina Czarny 
Dunajec– Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier 

223 501,94 

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR 4 242 663,25 
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Bytový dom 
Weilburská 9, 11, 13 

577 665,25 

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ministerstvo 
kultúry SR – Obnova meštianskeho domu MUDr. Alexandra 16, 
Kežmarok 

8 192,22 

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Historicko kultúrno 
prírodná cesta okolo Tatier 

26 294,21 

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský 
samosprávny kraj ŠR – Cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-
Strážky 

3 058,13 

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Prvá stavebná 
sporiteľňa, a.s. – Detské ihrisko Záhadná ul. 

2 811,45 

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 ŠR  
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo 
vnútra SR – Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému 
v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality 

5 674,36 

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo 
vnútra SR – Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému 
v meste Kežmarok IV. etapa 

8 539,66 

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Ministerstvo 
vnútra – Kompletizácia kamerového systém v meste Kežmarok 
v oblasti prevencie kriminality  

14 162,56 

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 – Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Akčný plán rozvoja 
okresov 

3 653,16 

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Úrad vlády SR – 
Aktívne a pasívne prvky siete tel. ústredne Panasonic 

1 165,74 

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 023 – Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Akčný plán rozvoja 
okresov 

17 861,96 

Výnosy budúcich období – zostatok 221 ŠJ pri ZŠ s MŠ Nižná 
brána 

18 446,13 

Výnosy budúcich období – zostatok 221 ŠJ pri ZŠ Dr. Fischera 19 847,34 
Výnosy budúcich období – zostatok 221 ŠJ pri MŠ Možiarska 3 157,32 
Výnosy budúcich období – zostatok 221 ŠJ pri MŠ Cintorínska 2 432,80 
Výnosy budúcich období – zostatok 221 ŠJ pri MŠ Kuzmányho 4 610,58 
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie 
Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích 
zdrojov (rekonštrukcia strechy) 

132 325,95 

Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie 
Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích 
zdrojov (projekt Separovaný zber) 

219 832,89 

Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie 8 573,49 
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Centrum voľného času Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – 
Lezecká stena 
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie 
Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích 
zdrojov – Ministerstvo vnútra SR - Osvetlenie priechodov pre 
chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska, Hradská cesta  

5 370,25 

Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie 
Základná škola Grundschule Kežmarok obstaraného z cudzích 
zdrojov – Rekonštrukcia ZŠ 

209 316,37 

Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie 
Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok 
obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia ZŠ 

523 961,75 

Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie 
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok obstaraného z cudzích 
zdrojov – Rekonštrukcia NKP pre rozšírenie knižnice 

281 130,12 

Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie 
Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích 
zdrojov – Ministerstvo hospodárstva SR – Modernizácia verejného 
osvetlenia  

149 531,52 

Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie 
Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích 
zdrojov – Multifunkčné ihrisko 

33 909,48 

Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie 
Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích 
zdrojov – Zateplenie objektu ZŠ 

95 028,05 

Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie 
Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích 
zdrojov –  ČSOB - Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná 
brána, Garbiarska, Hradská cesta  

1 790,00 

 
b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384  

Kapitálový transfer Zúčtovanie do výnosov budúcich období 
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Zimný štadión 1 000 000,00 
Kapitálový transfer – Úrad vlády SR – rekonštrukcia ZPS a ZOS – 
blok A, blok C 

229 733,83 

Kapitálový transfer – Ostatné zdroje – Zimný štadión 1 924,00 
Kapitálový transfer – Slovenský zväz ľadového hokeja – 
materiálno-technický rozvoj športu 

30 000,00 

 
Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  
 

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 
Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar   
602 - Tržby z predaja služieb 
v tom: 

- opatrovateľské služby 
- PCO  
- Predajné trhy  
- Ubytovanie Nocľaháreň 
- parkovné 
- EĽRO – vstupné 

337 734,97 
 

57 635,70 
37 517,28 
1 120,00 

82 846,99 
156 155,00 

2 460,00 
b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00 
c)  aktivácia 0,00 
d)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov  
632 - Daňové výnosy samosprávy 
v tom: 

- podielové dane 
- daň za psa  

7 752 644,05 
 

7 073 576,69 
11 618,15 
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- daň za ubytovanie 
- daň z nehnuteľností 
- daň za užívanie verejného priestranstva 

15 131,60 
643 206,25 

9 111,36 
633 - Výnosy z poplatkov  
v tom: 

- poplatky WC 
- správne poplatky – Matrika 
- správne poplatky – Stavebný úrad 
- KO a DSO 
- ostatné správne poplatky 
- známky za psa 
- výťažky z lotérií a iných hier 
- výherné hracie automaty 
- poplatok za použitie trhového miesta 

506 299,33 
 

1 461,00 
11 101,00 
14 999,50 

373 429,05 
17 940,00 

945,80 
83 819,48 
2 209,50 

394,00 
e)  finančné výnosy  
661 - Tržby z predaja CP 0,00 
662 - Úroky 3 697,07 
663 – Kurzové zisky 4,46 
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku 
v tom:  

- dividendy 
- podiely na zisku  
- výnosy z cenných papierov 

111 064,40 
 

18 607,28 
90 899,11 
1 558,01 

668 - Ostatné finančné výnosy 194,70 
f) mimoriadne výnosy  
678 – Ostatné mimoriadne výnosy 0,00 
g)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      
 

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC 0,00 
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC 0,00 
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 
v tom: 

- bežný transfer na činnosť školského úradu  
- bežný transfer na projekt: Materiálno-technické vybav. DHZO 
- bežný transfer zúčtovanie dotácie pre RO 
- bežný transfer na „vojnové hroby“ 
- bežný transfer na bytovú výstavbu 
- bežný transfer na obnovu meštianskeho domu 
- bežný transfer na nocľaháreň 
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu  
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy – životné prost. 
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy – doprava 
- bežný transfer na osobitného príjemcu 
- bežný transfer na aktivačnú činnosť 
- bežný transfer na hmotnú núdzu – Špeciálna ZŠ 
- bežný transfer na činnosť REGOB 
- bežný transfer na činnosť matriky  
- bežný transfer na voľby 
- bežný transfer na terénnu sociálnu prácu 
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu od obcí 
- bežný transfer na Akčný plán rozvoja okresov – CPRR 
- bežný transfer na podporu rozvoja športu 
- bežný transfer z PSK pre Denné centrum Projekt „Festival hudby, 

spevu a tanca seniorov“ 

361 816,19  
 

20 133,16 
3 000,00 

3,42 
1 682,99 

15 783,78 
15 000,00 
13 089,95 
58 500,33 
1 547,05 

715,48 
259,79 

69 870,75 
1 771,80 
5 465,46 

56 803,22 
7 398,42 

32 768,20 
50 193,40 
3 417,27 
3 500,00 

911,72 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 
- zúčtovanie kapitálových transferov vo výške odpisov 

 
668 676,01 

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ 0,00 
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ 0,00 
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov 
mimo verejnej správy 

5 444,00 

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 1 389,96 
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subjektov mimo verejnej správy 
699 - Výnosy samosprávy  z odvodu rozpočtových príjmov 

- zinkasované príjmy RO 
 

1 123 628,71 
h)  ostatné výnosy  
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 
v tom: 

- predaj pozemkov 
- zámena majetku 
- predaj bytov 

 
1 174 800,26 

 
1 074 709,58 

95 995,67 
4 095,01 

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 1 267,10 
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 
v tom: 

- pokuty MsP 
- pokuty stavebný úrad 

18 306,60 
 

17 756,60 
550,00 

648 - Ostatné výnosy 
v tom: 

- nájom pozemkov a nebytových priestorov 
- prenájom hrobových miest 
- nájomné mestské byty 
- nájomné nebytové priestory 
- nájomné Nemocnica s poliklinikou 
- nájomné hybridné domy 
- preplatok zdravotného, sociálneho poistenia za predchádzajúce 

obdobie 
- poistné plnenia 
- prenájom trhovisko 
- EĽRO – prenájom stánkovej plochy 
- inventúrne rozdiely 
- súdne spory – trovy konania 
- centové vyrovnania a zaokrúhľovacie rozdiely 
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 

834 252,47 
 

190 800,87 
23 143,71 

376 174,94 
77 124,40 
74 980,33 
21 228,54 
9 311,67 

 
4 856,03 
3 220,00 

45 963,00 
330,24 
200,63 

0,03 
6 918,08 

i)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia  
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 
v tom:  

- zúčtovanie rezervy na súdne spory 
- zúčtovanie rezervy na audit 
- zúčtovanie rezervy na zamestnanecké požitky 

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 
v tom: 

- exekúcie 
- k priestupkom 
- k dani za psa  
- opatrovateľky 
- pohľadávky z predaja nehnuteľnosti 
- k dani za užívanie verejného priestranstva 
- k odberateľským faktúram STZ 
- škoda po vlámaní do objektu na ul. Tvarožnianskej 
- k odberateľským faktúram MsP 

11 101,00 
 

2 000,00 
2 388,00 
6 713,00 
3 158,14 

 
1 053,67 

95,00 
21,62 
78,10 

376,00 
720,72 
190,00 
60,79 

562,24 

 
2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 

Popis /číslo účtu a názov/  Suma   
a)  spotrebované nákupy  
501 - Spotreba materiálu  
v tom: 

- materiál 
- PHM 
- DDHM 

215 615,90 
 

131 688,62 
13 480,13 
70 446,35 

502 - Spotreba energie 
v tom: 

- účtované správcom Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok 

218 373,53 
 

47 257,75 
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- účtované SPP, VSE, Veolia 171 115,80 
b)  služby  
511 - Opravy a udržiavanie 
v tom: 

- opravy a udržiavanie 
- súvisiace s prenajatým majetkom 
- účtované spoločnosťou Spravbytherm, s.r.o. 
- účtované Verejno prospešnými službami mesta Kežmarok 
- opravy z titulu poškodenia 

370 190,53 
 

274 027,83 
73 308,35 
21 800,26 

242,65 
811,44 

512 - Cestovné 6 418,11 
513 - Náklady na reprezentáciu  16 275,07 
518 - Ostatné služby  
v tom: 

- telekomunikačné služby 
- poštové služby 
- správa bytov a nebytových priestorov 
- uloženie, likvidácia a zneškodnenie odpadu 
- štúdie, expertízy, posudky 
- iné ostatné služby 

499 848,41 
 

36 646,86 
29 447,05 
79 607,28 

105 124,86 
5 420,30 

243 602,06 
c)  osobné náklady  
521 - Mzdové náklady  1 728 974,61 
524 - Zákonné sociálne náklady 603 997,35 
525 – Ostatné sociálne poistenie 19 225,72 
527 - Zákonné sociálne náklady  96 689,57 
528 – Ostatné sociálne náklady 3 632,96 
d)  dane a poplatky  
532 - Daň z nehnuteľností 4 383,33 
538 - Ostatné dane a poplatky 24 097,19 
e)  odpisy, rezervy a opravné položky   
551 - Odpisy  DNM a DHM 1 556 115,07 
553 - Tvorba ostatných rezerv 440 032,67 
558 - Tvorba ostatných opravných položiek 
v tom: 

- k dani z nehnuteľnosti 
- k poplatku za KO 
- k nájmom bytov a nebytových priestorov 
- k priestupkom 
- k odberateľským faktúram za nájomné 
- k dlhodobému finančnému majetku 

94 984,76 
 

104,70 
1 405,19 

84 364,32 
101,00 
347,60 

8 571,95 
f) finančné náklady  
561 - Predané CP a podiely 0,00 
562 – Úroky 
v tom: 

- z úverov 

50 352,68 
 

50 352,68 
563 – Kurzové rozdiely nerealizované 25,83 
568 - Ostatné finančné náklady 
v tom: 

- poistenie nehnuteľností 
- poistenie dopravných prostriedkov 
- ostatné poistenie 
- bankové poplatky 

17 148,13 
 

10 326,54 
3 163,74 

93,85 
3 564,00 

g)  mimoriadne náklady  
572 - Škody 0,00 
578 – Ostatné mimoriadne náklady 
v tom: 

- mimosúdne vyrovnania 

0,00 
 

0,00 
h)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov  
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených 
obcou alebo VÚC 
v tom: 

- bežný transfer ZŠ s MŠ, Nižná brána, Kežmarok 

6 316 468,18 
 
 

304 035,00 
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- bežný transfer ZŠ, Hradná, Kežmarok 
- bežný transfer ZŠ, Fischera, Kežmarok 
- bežný transfer MŠ, Možiarska, Kežmarok 
- bežný transfer MŠ, Cintorínska, Kežmarok 
- bežný transfer MŠ, Kuzmányho, Kežmarok 
- bežný transfer ZUŠ, Petržalská, Kežmarok 
- bežný transfer ZUŠ A. Cígera, Kežmarok 
- bežný transfer CVČ, Kežmarok 
- bežný transfer Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 

opatrovateľskej služby, Kežmarok 
- bežný transfer MsKS, Kežmarok 
- bežný transfer VPS, Kežmarok 
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa 
- prevod vlastných príjmov ROPO 

72 403,80 
143 655,00 
204 603,00 
196 100,99 
327 850,00 
317 692,35 
345 851,00 
138 970,00 

 
30 000,00 

605 966,49 
1 786 837,69 

719 881,20 
1 122 621,66 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov 
verejnej správy 

0,00 

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo 
verejnej správy 
v tom: 

- bežný transfer MHD 
- bežný transfer Súkromná MŠ Kušnierska 
- bežný transfer DDS Kežmarok, spol. s r.o. 
- bežný transfer ZŠ Sv. Kríža Kežmarok 
- bežný transfer Mestský športový klub Kežmarok 
- bežný transfer Útulok Kežmarok 
- bežný transfer iným subjektom 

886 458,75 
 
 

29 504,89 
91 547,00 

122 018,00 
405 962,00 
181 027,33 

3 700,00 
52 699,53 

587 - Náklady na ostatné transfery 0,00 
588 - Náklady z odvodu príjmov 0,00 
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov 0,00 
i) ostatné náklady  
541 - ZC predaného DNM a DHM 295 530,22 
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 14,18 
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 320,00 
546 - Odpis pohľadávky 517,82 
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 
v tom: 

- odmeny a príspevky iným než vl.zam. (poslanci, členovia kom.)  
- členské príspevky 
- iné ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

65 634,46 
 

41 809,64 
14 927,51 
8 897,31 

549 - Manká a škody 0,00 
j) dane z príjmov 
591 - Splatná daň z príjmov  

 
1 067,21 

 
3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti  
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6  
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na 
náklady za: 

 

a) overenie účtovnej závierky 2 388,00 
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  
c) súvisiace audítorské služby,  
d) daňové poradenstvo,  
e) ostatné neaudítorské služby  

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií  
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číslo účtu názov účtu

číslo 
riadku VPS MKS VPS MKS

602 tržby z predaja služieb 67 529 816,17 € 98 520,63 € 628 336,80 € 577 911,75 € 107 952,70 € 685 864,45 €

604,607 tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti 68 144 756,51 € 40 349,62 € 185 106,13 € 4 335,69 € 39 033,09 € 43 368,78 €

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majet. 78 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 482,21 € 0,00 € 25 482,21 €

633 Výnosy z poplatkov 82 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42,00 € 42,00 €

641 predaj majetku 84 0,00 € 174,55 € 174,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

648 ostatné výnosy 89 8 449,40 € 14 801,67 € 23 251,07 € 6 127,37 € 15 834,03 € 21 961,40 €

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z p.č. 93 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45,11 € 0,00 € 45,11 €

658 zúčtovanie oprav. položiek 95 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73,45 € 73,45 €

662 úroky 102 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,01 € 0,01 €

691 transf. obce na bež.výd. 125 1 786 837,69 € 605 966,49 € 2 392 804,18 € 1 292 752,73 € 563 988,61 € 1 856 741,34 €

692 transf. obce na kapit. výd. 126 233 750,78 € 163 790,28 € 397 541,06 € 353 153,45 € 31 553,12 € 384 706,57 €

693 trans. na BV od ost. subj. 127 88 131,95 € 27 059,54 € 115 191,49 € 30 154,83 € 30 240,08 € 60 394,91 €

VÝNOSY 2 791 742,50 € 950 662,78 € 3 742 405,28 € 2 289 963,14 € 788 717,09 € 3 078 680,23 €

501 spotreba materiálu 2 372 946,07 € 39 340,35 € 412 286,42 € 323 539,88 € 37 827,68 € 361 367,56 €

502 spotreba energie 3 38 141,34 € 49 193,65 € 87 334,99 € 34 503,56 € 48 383,70 € 82 887,26 €

504,507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 13 135,36 € 20 216,53 € 33 351,89 € 5 901,87 € 17 937,04 € 23 838,91 €

511 oprava a udržiavanie 7 594 305,13 € 66 325,82 € 660 630,95 € 130 468,57 € 3 374,68 € 133 843,25 €

512 cestovné 8 2 378,43 € 326,48 € 2 704,91 € 1 679,58 € 238,52 € 1 918,10 €

513 náklady na reprezentáciu 9 475,19 € 1 215,26 € 1 690,45 € 1 039,12 € 837,24 € 1 876,36 €

518 ostatné služby 10 138 992,38 € 318 461,81 € 457 454,19 € 154 571,29 € 264 571,68 € 419 142,97 €

521 mzdové náklady 12 830 412,35 € 248 407,43 € 1 078 819,78 € 731 103,57 € 239 885,74 € 970 989,31 €

524 zákonné sociálne 13 285 738,59 € 81 195,90 € 366 934,49 € 248 347,57 € 79 518,20 € 327 865,77 €

525 ostatné sociálne poistenie 14 7 025,93 € 3 162,56 € 10 188,49 € 7 013,46 € 2 398,96 € 9 412,42 €

527 zákonné sociálne náklady 15 64 982,54 € 10 545,87 € 75 528,41 € 54 525,42 € 11 591,39 € 66 116,81 €

528 ostatné sociálne náklady 16 1 688,05 € 0,00 € 1 688,05 € 709,53 € 0,00 € 709,53 €

531 daň z motorových vozidiel 18 11 085,43 € 0,00 € 11 085,43 € 9 321,76 € 0,00 € 9 321,76 €

538 ostatné dane a poplatky 20 1 227,15 € 1 822,30 € 3 049,45 € 1 361,36 € 722,06 € 2 083,42 €

545 penále 25 50,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

548 ost. nákl. z prevádz. činn. 27 0,03 € 2 523,92 € 2 523,95 € 0,04 € 9 134,57 € 9 134,61 €

549 manká a škody 28 0,00 € 105,32 € 105,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

551 odpisy dlhodobého 30 255 805,82 € 163 790,28 € 419 596,10 € 358 949,45 € 31 553,12 € 390 502,57 €

553 rezervy 33 21 538,06 € 0,00 € 21 538,06 € 6 600,32 € 0,00 € 6 600,32 €

562 úroky 42 2 024,31 € 0,00 € 2 024,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

563 kurzové straty 43 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,97 € 0,00 € 6,97 €

568 ostatné finančné náklady 47 90 594,00 € 2 476,49 € 93 070,49 € 101 688,63 € 2 166,37 € 103 855,00 €

569 manká a škody 48 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NÁKLADY 2 732 546,16 € 1 009 109,97 € 3 741 656,13 € 2 171 331,95 € 750 140,95 € 2 921 472,90 €

591/595 splatná daň z príjmov 136+137 19 605,59 € 1 874,60 € 21 480,19 € 27 732,08 € 1 245,33 € 28 977,41 €

Hospodársky výsledok 39 590,75 € -60 321,79 € -20 731,04 € 90 899,11 € 37 330,81 € 128 229,92 €

V ý k a z        z i s k o v        a        s t r á t        P R Í S P E V K O V Ý CH        O R G A N I Z Á C I Í

organizácie

Rok 2017 spolu

organizácie

Rok 2018 spolu

 
 

VPS – Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 
MKS – Mestské kultúrne stredisko 
 
Príspevková organizácia  spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                           
                                                                                                                                          áno              nie 
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Čl. VI 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

  
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi  

Popis významných položiek  
majetku a záväzkov  

Hodnota majetku  Forma zabezpečenia 

 0,00  

 
2.  Ďalšie informácie  

Významné položky  Hodnota Účet 
Drobný dlhodobý hmotný majetok – výpôžička 1 471,80 754 
Záväzky zo zmlúv 392 393,76 761 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 645 143,88 771 
Vydané blankozmenky 0,00 772 
Drobný dlhodobý nehmotný majetok 12 812,62 773 
Odpísané pohľadávky 3 393,18 774 
Prísne zúčtovateľné tlačivá 388 443,00 775 
Materiál v skladoch civilnej ochrany – výpožička 39 075,53 777 
Fond opráv a údržby – bytové domy zo ŠFRB 233 287,23 781 

 
 

Čl. VII 
Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 
1. Iné aktíva a iné pasíva  
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých 

udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo 
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.  

 
Názov poskytovateľa  

nenávratného 
finančného príspevku 

 
 

Číslo 
zmluvy 

 
Predmet zmluvy 

 
Hodnota zmluvy 

Hodnota prefinancovaných nákladov 
z vlastných prostriedkov alebo 

z úverových zdrojov 
neuhradených/nerefundovaných  

poskytovateľom NFP k 31.12.2018 
Europské zoskupenie 
územnej spolupráce 
TATRY, s.r.o. so sídlom 
v Novom Targu, ul. 
Sobieskego 2 

43/2017 
Projekt „Historicko-
kultúrno-prírodna cesta 
okolo Tatier II. etapa“ 

544 913,75 € 524 480,00 € 

 
b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito inými 
pasívami sú: 

 
Zoznam pasívnych súdnych sporov Mesta Kežmarok k 31.12.2018 

     
25/04/MK  
     PharmDr. Pavel Šimko c/a  MK – o zapl. (85 580,10 Sk) 2 840,76 € s prísl. 
     (Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania.)    
                       
26/04/MK     
     PharmDr. Pavel Šimko c/a  MK – o zapl. (415 778,83 Sk) 13 801,33 € s prísl. 
     (Žaloba na prvom stupni zamietnutá, žalobca podal odvolanie ale neskôr zobral svoje odvolanie späť. Krajský súd ešte 

nerozhodol o odvolaní, teda vec ešte nie je právoplatne skončená, ale procesný úkon späťvzatia odvolania už môže viesť 
iba k stavu, že bude právoplatný rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bola žaloba zamietnutá. Konanie prerušené 
z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu.)      
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27/04/MK  
     PharmDr. Pavel Šimko c/a 1.. MK – o zapl. (233 196,20 Sk) 7 740,70 €  s prísl. 
     Právoplatné uznesenie Krajského súdu v Prešove zo dňa 11.decembra 2018, ktorým bolo konanie zastavené a žalobca 

zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím. 
 
28/04/MK  
     PharmDr. Pavel Šimko c/a 1.  MK – o zapl. (183 700,- Sk) 6 097,72 €  s prísl. 

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie 
z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu je prerušené.)                          

 
29/04/MK  
PharmDr. Pavel Šimko c/a 1.  MK – o zapl. (329 753,80 Sk) 10 945,79 € s prísl. 

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie 
z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu je prerušené.)            

       
33/04/MK  
PharmDr. Pavel Šimko c/a 1.  MK – o zapl. (118 617,- Sk) 3 937,36 € s prísl. 

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie je 
z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu prerušené.)               

 
2/8/MK  
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (40 000,- Sk) 1 327,76 € s prísl. 
      ( Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd 

rozhodne  samostatným rozhodnutím.) 
 
3/08/MK  
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (45 000,- Sk) 1 493,73 € s  prísl. 
      ( Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd 

rozhodne  samostatným rozhodnutím.) 
 
4/08/MK  
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk)  796,65 € s prísl. 
      ( Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd 

rozhodne  samostatným rozhodnutím.) 
 
5/08/MK  
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl. 
      ( Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd 

rozhodne  samostatným rozhodnutím.) 
 
6/08/MK  
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl.  
      ( Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd 

rozhodne  samostatným rozhodnutím.) 
 
7/08/MK  
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (13 800,- Sk) 458,08 € s prísl. 
      ( Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd 

rozhodne  samostatným rozhodnutím.) 
 
77/08/MK 
PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (176.848,- Sk) 5.870,28 € s prísl. 
     ( Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd 

rozhodne  samostatným rozhodnutím.) 
   
85/08/MK  
PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (373 024,- Sk) 12 382,13 € s prísl. 

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie 
prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.)    

                       
122/08/MK  
PharmDr. Pavel Šimko – vylúčenie vecí z exekúcie. 
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128/08/MK  
PharmDr. Pavel Šimko – o náhradu škody (106 624,- Sk) 3 539,27 € s prísl. 

(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie 
prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.)    
 

58/09/MK 
mal. Kristína Fedorová – o zaplatenie 96.594,30 € s prísl. 
       ( Okresný súd Kežmarok uznesením zo dňa 14. novembra 2017 konanie vo veci samej zastavil, uznesenie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 29.12.2017. Spor bol vo veci samej ukončený so 100% úspešnosťou. Žalobkyňa mal. Kristína 
Fedorová bola zaviazaná na náhradu trov konania žalovanému Mesto Kežmarok vo výške 100% , voči tomuto výroku sa 
odvolala.) 

 
207/010/Mk 
PharmDr. Pavel Šimko – o zaplatenie 693.520,54 € s prísl. 
(Konanie prerušené  na návrh žalobcu až do právoplatného skončenia konaní vedených na Okresnom súde v Kežmarku pod 
sp.zn.: 2Cb 60/2003, 2 Cb 51/2003, 2Cb , 2Cb 43/2003, 2Cb 66/2003, 2Cb 88/2003, 2Cb 52/2003, 2Cb 121/2003 , 2 Cb 
44/2003 a to z dôvodu, že  žalobou podanou v tomto spore sa žalobca domáha voči žalovanému náhrady škody, ktorá podľa 
tvrdenia žalobcu mu mala vzniknúť v príčinnej súvislosti s neuhradením pohľadávok , ktorých úhrady sa žalobca domáha v 
uvedených konaniach. V uvedených konaniach však žalobca neuspel a rozhoduje sa iba  o trovách konania. 
 
2C/1/2013 

Mgr. Eva Gorošová c/a Mesto Kežmarok - o vydanie príkazu uhradiť  spôsobené škody na nehnuteľnosti – 
navrhovateľkou vyčíslená škoda vo výške 12 500 eur. 
Žaloba doručená 19.09.2013 spolu s výzvou na vyjadrenie sa  
Vyjadrenie k žalobe 03.10.2013 
Pojednávania 04.12.2013,16.01.2014, 03.02.2014. 
Na pojednávaní dňa 03.02.2014 navrhovateľka žiadala prerušiť konanie. Súd prerušil konanie. 
Na základe odvolania podaného navrhovateľkou Krajský súd v Prešove uložil súdu prvého stupňa pokračovať v konaní. 
Dňa 29.12.2014 Výzva Okresného súdu Kežmarok na predloženie otázok znalca. 
Dňa 08.01.2015 mesto predložilo súdu otázku znalcovi. 
Dňa 07.09.2015 doručila navrhovateľka mestu návrh na mimosúdnu dohodu. 
Dňa 15.10.2015 sa uskutočnilo rokovanie , z ktorého bola spísaná zápisnica. Nedošlo k uzavretiu mimosúdnej dohody. 
Rezerva je vytvorená v sume 6 250 EUR. 

 
 
Zoznam iných záväzkov k 31.12.2018 
 
Zmluva č. 193/2018 o partnerstve – Mesto Kežmarok a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 
a AGEL SK a.s. 

V článku XIII. ods 1. písmeno h) mesto a nemocnica záväzne vyhlásili, že „záväzky, ktoré môžu vzniknúť Nemocnici 
v súvislosti so súdnymi spormi vedenými v súvislosti s neplatnosťou mandátnej zmluvy spoločnosti PP PARTNERSHIP 
s.r.o., so sídlom Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 35 891 696, konajúca prostredníctvom Ing. 
Tomáš Tvaružek, MBA, konateľ, (pozn. uvedené v Prílohe č. 2), resp. so súvisiacimi záväzkami medzi Nemocnicou a PP 
PARTNERSHIP s.r.o. (prípadne právnym nástupcom) sa zaväzujú riešiť vo vzájomnej súčinnosti. Mesto pristúpi na stranu 
Nemocnice v súdnych sporoch, pričom Mesto má osobitné právo navrhovať právne zastúpenie v týchto sporoch voči PP 
PARTNERSHIP s.r.o.. V prípade záväzkov, ktoré Nemocnici vzniknú z týchto súdnych sporov s PP PARTNERSHIP s.r.o. 
(prípadne právnym nástupcov) platí, že ich bude znášať Nemocnica, pričom takto vzniknuté záväzky Nemocnice v celom 
rozsahu uhradí Mesto. 
                   

c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - 
tabuľka č.11 

 
d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku 

 
Informácia Vykázané voči ÚJ súhrnného celku 

Áno/Nie 
Hodnota celkom 

Iné aktíva Nie - 
Iné pasíva Nie - 
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Čl. VIII 
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  

účtovnej jednotky a spriaznených osôb 
  

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 
a spriaznených osôb  

a)  
 
 
 

Spriaznená osoba 

 
 
 

Druh obchodu/ 
druh transakcie 

Hodnotové vyjadrenie 
obchodu/transakcie  
alebo percentuálne 

vyjadrenie 
obchodu/transakcie  

k celkovému objemu 
obchodov/transakcií  

realizovaných ÚJ 

Informácia 
o neukončených 

obchodoch/transakciách 
v hodnotovom vyjadrení 
obchodu/transakcie alebo 
percentuálnom vyjadrení 

obchodu/transakcie k 
celkovému objemu 
obchodov/transakcií  

realizovaných ÚJ 

Informácia 
o cenách/hodnotách 

realizovaných 
obchodov/transakcií  

medzi účtovnou 
jednotkou 

a spriaznenými 
osobami  

Spravbytherm, s.r.o. Dodanie energií   48 840,40 
Spravbytherm, s.r.o. Opravy a udržiavanie   21 800,26 
Spravbytherm, s.r.o. Poskytnutie služby   81 458,06 
Spravbytherm, s.r.o. Ostatné finančné 

náklady 
  4 458,32 

Spravbytherm, s.r.o. Príjem – z predaja 
služby – PCO 
a vstupné na EĽRO 

  923,44 

Spravbytherm, s.r.o. Daň z nehnuteľností   2 106,88 
Spravbytherm, s.r.o. Poplatok za 

komunálny odpad 
  514,80 

Spravbytherm, s.r.o. Správny poplatok    
Spravbytherm, s.r.o. Príjem - predaj bytov   4 095,01 
Spravbytherm, s.r.o Zmluvné pokuty, 

penále a úroky 
z omeškania 

  1 267,10 

Spravbytherm, s.r.o Nájomné   555 985,24 
Lesy mesta Kežmarok, 
s.r.o. 

Nájomné   1 200,00 

Kežmarok Invest, s.r.o. Daň z nehnuteľností   44,80 
Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok 

Ostatné služby   830,40 

Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok 

Daň z nehnuteľností   3 945,92 

Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok 

Príjem – nájomné za 
hrobové miesta 

  14 806,57 

 
b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám  

Spriaznená osoba Podmienené záväzky Hodnota podmienených záväzkov 
  0,00 

 
 

Čl. IX 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14 
Textová časť k tabuľke č.12-14: 
V tabuľkách č. 12 a 13 sú uvedené rozpočtované príjmy a výdavky účtovnej jednotky. 
V tabuľke č. 14 sú uvedené údaje o finančných operáciách. 
Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2018 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok dňa 
14. 12. 2017 uznesením č. 392/2017. 
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     V priebehu roka 2018 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 35 rozpočtovými opatreniami:  
 

- z toho 8 rozpočtových opatrení schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:  
 

1. zmena zo dňa 15. 02. 2018 – Uznesenie MsZ č. 9/2018 z 15. 02. 2018 
2. zmena zo dňa 27. 03. 2018 a 03. 04. 2018 – Uznesenie MsZ č. 45/2018 z 27. 03. 2018 a 03. 04. 

2018         
            3. zmena zo dňa 10. 05. 2018 – Uznesenie MsZ č. 60/2018 z 10. 05. 2018 
            4. zmena zo dňa 31. 05. 2018 – Uznesenie MsZ č. 91/2018 z 31 05. 2018 
            5. zmena zo dňa 21. 06. 2018 – Uznesenie MsZ č. 113/2018 z 21. 06. 2018 
            6. zmena zo dňa 06. 09. 2018 – Uznesenie MsZ č. 165/2018 z 06. 09. 2018 
            7. zmena zo dňa 18. 10. 2018 - Uznesenie MsZ č. 230/2018 z 18. 10. 2018 
            8. zmena zo dňa 13. 12. 2018 - Uznesenie MsZ č. 298/2018 z 13. 12. 2018 
 

- z toho 15 rozpočtových opatrení účelovo určených prostriedkov podľa § 14 ods. 1 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a platnom znení:  

 
- 1. zmena zo dňa 07. 02. 2018 

2. zmena zo dňa 16. 02. 2018 
3. zmena zo dňa 20. 02. 2018 
4. zmena zo dňa 28. 03. 2018 
5. zmena zo dňa 29. 03. 2018 
6. zmena zo dňa 26. 06. 2018 
7. zmena zo dňa 21. 08. 2018 
8. zmena zo dňa 03. 09. 2018 
9. zmena zo dňa 28. 09. 2018 

            10. zmena zo dňa 08. 10. 2018 a 12. 10 2018 
11. zmena zo dňa 16. 10. 2018 
12. zmena zo dňa 23. 11. 2018 
13. zmena zo dňa 09. 12. 2018, 27. 12. 2018 a 31. 12. 2018 
14. zmena zo dňa 31. 12. 2018 
15. zmena zo dňa 31. 12. 2018 
 

- z toho 12 rozpočtových opatrení schválené primátorom mesta – presuny rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové 
výdavky:  

        
             1. zmena zo dňa 02. 03. 2018 
             2. zmena zo dňa 26. 04. 2018 
             3. zmena zo dňa 09. 05. 2018 
             4. zmena zo dňa 04. 06. 2018 
             5. zmena zo dňa 03. 08. 2018 
             6. zmena zo dňa 06. 09. 2018 
             7. zmena zo dňa 11. 10. 2018 
             8. zmena zo dňa 15. 10. 2018 
             9. zmena zo dňa 15. 11. 2018 
             10. zmena zo dňa 10. 11. 2018 
             11. zmena zo dňa 10. 12. 2018 
             12. zmena zo dňa 11. 12. 2018 
 



MESTO KEŽMAROK 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018 

 

 30

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15. 
Mesto Kežmarok prijalo v priebehu účtovného obdobia 2018 návratné finančné výpomoci v celkovej 
výške 1 162 106,84 €, z toho:  

- dlhodobý investičný úver vo výške 534 536,45, ktorý bol k 31.12.2018 splatený; 
- krátkodobý prekleňovací úver na financovanie projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo 

Tatier – 2. etapa“, má zostatok vo výške 500.007,01 €; 
- krátkodobý prekleňovací úver na financovanie projektov „Cyklochodník okolo historického centra 

mesta Kežmarok“ a „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, 
Kežmarok,“ má zostatok 100,03 €; 

- úver zo ŠFRB na financovanie obstarania nájomného bytového domu výstavbou „18 b.j. bytový 
dom, Weilburská 2, 4 Kežmarok“, ktorý bol v roku 2018 načerpaný vo výške 127 513,36 €. 

Obidva krátkodobé prekleňovacie úvery sa do celkovej výšky dlhu mesta nezapočítavajú. 
Do celkovej sumy dlhu sa taktiež nezapočítava suma záväzkov z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je 
zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Záväzky mesta Kežmarok voči Štátnemu 
fondu rozvoja bývania predstavovali sumu 4 863 279,19 €, z toho suma 127 513,36 € sa do celkového 
dlhu mesta započítava, keďže výška splátky ešte nie je zahrnutá v cene ročného nájomného.  
Celková výška dlhu Mesta Kežmarok podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení k 31. 12. 2018 
je 127 513,36 €.  

 
 

Čl. X 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  

do dňa zostavenia účtovnej závierky 
 

Po 31. decembri 2018 nastali ďalšie také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2018, a to: 
 
K 31.12.2018 mala byť do výnosov zúčtovaná nespotrebovaná rezerva na súdne spory vo výške 
48 297,15 €. Dôvodom  zúčtovania rezervy je nadobudnutie právoplatnosti Uznesenia OS KK, ktorým 
súd zastavil konanie v právnej veci.  
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sdnAvn ruezAuslEuo euoiroRA
pre Statut6rny oig5n a Mestsk6 zastupitefstvo Mesta KeZmarok

Sprdva z auditu ridtovnej zAvie'rky

Uskutodnili sme audit 0dtovnejz6vierky Mesta KeZmarok (d'alej aj ,,mesto"), ktor6 obsahuje sgvahuk31' decembru 2018,vykaz ziskov astr6t zarok kon6iaci sa kuvedenemu d6tumu apozn6mky,
ktor6 obsahujri sfhrn vyznamnych riftovnfch zdsad a ridtovnfch met6d.

Podl'a n65ho nazortt, priloZen6 06tovn6 zAvierka poskytuje pravdivf a verny obraz financnej
situ5cie Mesta KeZmarok k 31. llecembru 2018 a vfsledku jeho hospod6reniaza rok kon6iaci sa
k uveden6mu d6tumu podl'a zlkona 6,.43112002Z'.2. o rictovnictve vzneni neskor5ich predpisov
(d'alej len ,,z6kon o udtovnictve").

N6zor

Zlklad ore nAzor
medz andardov (lnternational Standards onovedn v je uvedend v odseku Zodpovednost,zAvier e nezAvisli podl,a ustanoveni zAkona

6,' 42312015 o Statutdrnom audite a ozmene a doplneni z6kona 6. 43112002 Z. z. o ri6tovnlctve
v zneni neskor5fch predpisov (d'alej len ,,zdkon o StatutSrnom audite") tfkajucich sa etiky, vrdtane
Etickeho k6dexu auditora, reJevantnfch pre n55 audit 0dtovnej zAvierky i splniti rre rj ostatn6
poZiadavky tfchto ustanoveni-tffajricich sa etiky. Sme presveddeni, Ze-audiiorske dokazy, ktore
sme ziskali, poskytujri dostato6nif a vhodny zilklad pre n6s n6zor.

'5tatut6 z1vi
StatutArny org6n je zodpovedny za zostavenie tejto ri6tovnej zdvierky tak, aby poskytovala
pravdivf averni obraz podl'a z{kona o 06tovnictve a za tie intern6 koniroly, ktorS povalule za
potrebn6 na zostavenie 0dtovnej z5vierky, ktord neobsahuje vfznamn6 nlsprdvnosti, 6i uZ v
dOsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovani ridtovnej zdvierky je Statut6rny org6n zodpovedny za zhodnotenie schopnosti
Mesta KeZmarok nepretrZite pokradovat'vo svojej dinnosti, za opisinie skutodnosti tlkaj6cich sa
nepretrZit6ho pokracovania v dinnosti, ak je to potrebn6, a za poulitie predpoklaOu nepietrZit6ho
pokracovania v dinnosti v tidtovnictve.

statutarny org6n je d'alej zodpovedny za dodrzravanie povinnosti podl'a zilkona d. 5g3/2oo4Z.z.o rozpoctovych pravidldch rizemnej samosprdvy a o zmene a doplneni niektorfch z6konov
v platnom znenl (d'alej len ,,z6kon o rozpodtoviich pravidl6ch,,).

nie, ci 06tovn5 zlvierka ako celok neobsahuje
viznamn5 nespr6vnosti, 6i uZ v dosledku podvodu alebo chyby, a vydat' sprdvu auditora vrdtane
n1zoru. PrimeranS uistenie je uistenie vysok6ho stupfia, ate niele ziliukou toho, Ze audit vykonanf
pod|,amedzin6rodnychauditorskfch5tandardovvZdyodha|ivyznamn6nespr6vnosti,aktaie

E-mail: audana@audana sk
Mob. tel .0905741 785

Banka : CSOB pre5ov
c. rlctu . 400847072617500
IBAN: SK97 7500 0000 0040 OB47 0726

le o: 316 922 49
Dte : 2020519754
le pre DPH: SK 2020519754
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existujti. Nespr6vnosti moZu vznikn0t v dOsledku podvodu alebo chyby a za vyznamne sa
povaZuju vtedy, ak by sa dalo odovodnene ocakdvat, Ze jednotlivo alebo v srihrne by mohli
ovplyvnit'ekonomick6 rozhodnutia pouZivatel'ov uskutodnen6 na zdklade tejto rictovnej zAvierky.
S0cast'ou auditu je aj overenie dodrZiavania povinnosti tVlesta KeZmarok podl'a poZiadaviek
z1kona o rozpoctovfch pravidl6ch a v rozsahu, v ktorom zAkon o rozpodtovych pravidldch uklad6
auditorovi toto overenie vykonat'.

V r6mci auditu uskutodnen6ho podl'a medzin6rodnlch audftorskfch Standardov podas cel6ho
auditu uplathujeme odbornli Usudok a zachov|vame profesiondlny ikepticizmus. Okrem toho:

o ldentifikujeme a posudzujeme rizik6 vyznamnej nespr6vnosti rictovnej zilvierky, 6i uZ v
d0sledku podvodur alebo chyby, navrhujeme a uskutodhujeme auditorsk6 postupy
reagujfce na tieto rizikA a ziskavame auditorsk6 d6kazy, ktore s0 dostatodn6 a vhodn6 na
poskytnutie zAkladu pre n65 nAzor, Riziko neodhalenia vliznamnej nespr5vnosti v d6sledku
podvodu je vySSie ako toto riziko v dOsledku chyby, pretoze poovoo moZe zahfriat' tajn0
dohodu, fal6ovanie, 0myselne vynechanie, neprJvdiv6 vyhl6senie alebo obidenie internej
kontroly.

' Oboznamujeme sa s internfmi kontrolami relevantnlimi pre audit, aby sme mohli navrhnut,
auditorskS postupy vhodn6 za danych okolnosti, ale nie za rideiom vyjadrenia nAzoru na
efektivnost' internifch kontrol Mesta KeZmarok.. Hodnotfme vhodnost' pouZitlich ridtovnfch z6sad
0dtovnyich odhadov a uvedenie s nimi sfvisiacich
org6nom.

' Robime zAver o tom, ci Statut6rny org6n vhodne v Uctovnictve pouZiva predpoklad
nepretrZit6ho pokradovania v dinnosti a na zAklade ziskanfch auditorskfch d6kazov zaver

neistota v s0vislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktor6 by
schopnost' Mesta KeZmarok nepretrZite pokradovat' v 6innosti.
vyznamnl r eistota existuje, sme povinni upozornit' v na5e.1

spr6ve auditora na srivisiace inform6cie uveden6 v ridtovnej zivierke alebo, ak srj tieto
informScie nedostato6n6, modifikovat' nd5 nazor. NaSe z6very vychAdzaj1 zauditorskfch
dokazov ziskanjrch do d6tumu vydania nasej spr6vy auditora.o Hodnotfme celkovri prezent6ciu, Strukt0ru a obsah ridtovnej zAvierky vritane informdcii
v nej uvedenfch, ako q to, 6i 0dtovn6 zAvierka zachytAva uskuto6nen6 transakcie
a udalosti sposobom, ktonf vedie k ich vern6mu zobrazeniu.

sprivy k d'al5irn poziadavk6m z6konov a inyich privnych predpisov

Sprdva k informdci1m, ktor6 sa uvddzajrt vo vyroinej spr1ve
Sta.tuterny org6n je zodpovedny za informScie uveden6 vo vfrocnej sprdve zostavenej podl,a
poZiadaviekzAkona o ridtovnictve. N65 vySSie uvedenf nilzor na 06tovnu z6vierku ra n"u2t,"hu.;e
na in6 inform5cie vo vyrodnej spr5ve.

V stivislosti s auditom rictovnej zlvierky je naSou zodpovednost'ou obozn6menie sa s inform6ciami
uvedenlimi vo vfrodnej spr6ve a pos0denie, 6i tieto informAcie nie s0 vo vfznamnom nes0lade
s auditovanou f6tovnou z6vierkou alebo na5imi poznatkami, ktor6 sme tiskali podas auditu(dtovnej zavierky, alebo sa inak zdalu byt'vfznamne nespravne.

Vfro6n0 spr6vu sme ku driu vydania sprdvy audltora z auditu udtovnej zAvierky nemali k dispozicii

a fdtovnfch metod a primeranost'
inform6cii uskutodnen6 Statutdrnym

E-mail: audana@audana.sk
Mob. tel '. OSOS 741 785

Banka : eSOB pre5ov
d. rl6tu . 4OO8470726fi 500
IBAN: SK97 7500 0000 0040 OB47 0726
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u, posudime,.6i vfrocna sprava Mesta Kezmarok obsahuje informacie,zakon o 0dtovnictve a na z6krade pr6c vyt<onrnri.n pocas auditu

' informdr,* uu:l:::$X?l;rtlt sprdve zostavenel za rok201B su v surade s rdtovnouzAvierkou za danf rok,

' vfrocnS sprava obsahuje informacie pod'a zdkona o uctovnictve.

okrem toho uvedietg qi sme zistili vyznamn6 nespravnosti vo vyi'rocnej spr6ve na zaklade nariichpoznatkov o odtovnei jednotke a situdiii v nej ktor6 sme ziskali poias auditu udtovnej zdvierky.

spr6va z overenia dodritavania povinnosti Mesta Kezmarok podfa poziadaviek z6konao rozpodtovfch pravidtich

Na zAklade overenia dodrZiavania povinnosti podl,
platnfch v SR pre 0zemnf samospr6vu v zneni h pravidl6ch
Ke2marok konalo v sulade * poiiiJ"uL"]"i zdkona , 2e Mesto

Pre$ov 31. m6ja 2019

AUDANA AUDTT s.r.o.
Pust6 dotina 18, pre$ov
Licencia SKAU 265

Ing. Daniela Berndtovd, CA
zodpovednli auditor
Licencia SKAU 336
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00326283 Kežmarok Súvaha Kons S UJ VS Úč  1 - 01

Označenie STRANA AKTÍV Číslo
 riadku

2018 2017

Netto Netto

a b c 1 2

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117 001 69 206 339,03 65 882 586,69

A. Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 002 60 370 865,23 57 720 504,19

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) 003 44 040,62 27 875,00

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj  (012) - (072+091AÚ) 004 0,00 0,00

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 38 965,18 27 875,00

3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 006 5 075,44 0,00

4. Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu
(+/-) 007 0,00 0,00

5. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 008 0,00 0,00

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) 009 0,00 0,00

7. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 010 0,00 0,00

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 011 0,00 0,00

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024) 012 57 806 192,65 54 971 555,24

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 013 23 511 360,93 23 676 012,43

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 014 29 100,44 29 100,44

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 015 0,00 0,00

4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 016 28 210 847,20 28 217 195,42

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 017 419 583,29 478 656,89

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 018 186 722,42 291 018,40

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 019 0,00 0,00

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 020 146,05 146,05

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 021 0,00 0,00

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 022 0,00 16 107,10

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 023 5 448 432,32 2 263 318,51

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 024 0,00 0,00

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.026 + r.027 + r.029 až 034) 025 2 520 631,96 2 721 073,95

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) -
(096AÚ) 026 0,00 0,00

2. Podielové cenné papiere a podiely v  spoločnosti s podstatným vplyvom  (062)
- (096AÚ) 027 0,00 0,00

z toho: goodwill 028 0,00 0,00

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 029 2 511 188,75 2 511 188,75

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 030 0,00 200 441,99

5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 031 0,00 0,00

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 032 0,00 0,00

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 033 9 443,21 9 443,21

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 034 0,00 0,00

B. Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107 035 8 798 057,28 8 130 284,13

B.I. Zásoby súčet (r. 037 až 041) 036 63 779,14 81 072,40

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 037 61 392,50 78 066,79

2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 038 0,00 890,76

3. Výrobky (123) - (194) 039 0,00 0,00

4. Zvieratá  (124) - (195) 040 0,00 0,00

5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 041 2 386,64 2 114,85

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049) 042 64 014,09 54 119,94

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa  (351) 043 0,00 0,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 044 0,00 0,00

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 045 0,00 0,00

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
(356) 046 0,00 0,00

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 047 64 014,09 54 119,94

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 048 0,00 0,00

2  / 36



00326283 Kežmarok Súvaha Kons S UJ VS Úč  1 - 01

Označenie STRANA AKTÍV Číslo
 riadku

2018 2017

Netto Netto

a b c 1 2

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy  a iné zúčtovania
(359) 049 0,00 0,00

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) 050 3 305,47 7 333,94

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 051 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 052 0,00 0,00

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 053 0,00 0,00

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 054 0,00 0,00

5. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 055 56,16 56,16

6. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 056 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) - (391AÚ) 057 0,00 0,00

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 058 0,00 0,00

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 059 0,00 0,00

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 060 0,00 0,00

11. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 061 3 249,31 7 277,78

z toho: odložená daňová pohľadávka 062 0,00 0,00

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) 063 1 416 606,17 1 451 848,02

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 064 657 078,35 682 565,62

2. Zmenky na inkaso  (312AÚ) - (391AÚ) 065 0,00 0,00

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 066 0,00 0,00

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314) - (391AÚ) 067 12 036,40 6 350,23

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 068 629 437,33 639 895,37

6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov  (316) - (391AÚ) 069 0,00 0,00

7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov  (317) - (391AÚ) 070 0,00 0,00

8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)

071 64 035,36 68 971,07

9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) -
(391AÚ) 072 3 724,45 7 323,08

10. Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 073 87,36 35,74

11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) -
(391AÚ) 074 0,00 0,00

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 075 28 429,45 27 112,54

13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 076 0,00 0,00

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 077 3 427,12 0,00

15. Ostatné dane a poplatky  (345) - (391AÚ) 078 90,65 85,52

16. Pohľadávky voči združeniu  (369AÚ) - (391AÚ) 079 0,00 0,00

17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií  (373AÚ) - (391AÚ) 080 0,00 0,00

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 081 0,00 0,00

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 082 0,00 0,00

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 083 0,00 0,00

21. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 084 17 782,82 19 156,04

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 085 0,00 0,00

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 086 0,00 0,00

24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ) 087 476,88 352,81

B.V. Finančné účty súčet (r. 089 až 100) 088 7 250 352,41 6 535 909,83

B.V.1. Pokladnica (211) 089 8 621,08 6 383,72

2. Ceniny (213) 090 6 646,65 13 756,55

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 091 7 235 018,86 6 515 673,07

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 092 0,00 0,00

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 093 47,65 83,49

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 094 18,17 13,00

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 095 0,00 0,00

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 096 0,00 0,00
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9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
(256) - (291AÚ) 097 0,00 0,00

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 098 0,00 0,00

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 099 0,00 0,00

12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 100 0,00 0,00

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106) 101 0,00 0,00

B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (271AÚ) - (291AÚ) 102 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) - (291AÚ) 103 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) -
(291AÚ) 104 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(291AÚ) 105 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 106 0,00 0,00

B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r.
112) 107 0,00 0,00

B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (271AÚ) - (291AÚ) 108 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) - (291AÚ) 109 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) -
(291AÚ) 110 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(291AÚ) 111 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 112 0,00 0,00

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116) 113 37 416,52 31 798,37

C.1. Náklady budúcich období (381) 114 37 333,52 30 653,46

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 115 0,00 0,00

3. Príjmy budúcich období (385) 116 83,00 1 144,91

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 117 0,00 0,00
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VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188 118 69 206 339,03 65 882 586,69

A. Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129 119 47 064 055,07 47 417 215,13

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122) 120 0,00 0,00

A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/–  414) 121 0,00 0,00

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/–  415) 122 0,00 0,00

A.II. Fondy súčet (r. 124 + r. 125) 123 0,00 0,00

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 124 0,00 0,00

2. Ostatné fondy (427) 125 0,00 0,00

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128) 126 47 064 055,07 47 417 215,13

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/–  428) 127 47 662 288,80 46 168 799,05

2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 +
r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188) 128 -598 233,73 1 248 416,08

A.IV. Podiely iných učtovných jednotiek 129 0,00 0,00

B. Záväzky súčet (r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178) 130 13 408 220,96 9 312 466,70

B.I. Rezervy súčet (r. 132 až 135) 131 1 310 898,66 930 809,29

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 132 66 226,75 75 168,00

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 133 232 325,45 169 138,59

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 134 140 273,67 220 257,58

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 135 872 072,79 466 245,12

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143) 136 3 285 696,21 253 996,07

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa (351) 137 0,00 0,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 138 0,00 0,00

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 139 0,00 0,00

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
(356) 140 0,00 0,00

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 141 3 285 696,21 118 638,51

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 142 0,00 0,00

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 143 0,00 135 357,56

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155) 144 5 418 113,54 5 725 448,86

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 145 5 174 766,25 5 393 974,23

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 146 180 433,23 181 756,10

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 147 0,00 0,00

4. Záväzky zo sociálneho fondu  (472) 148 34 878,51 37 304,42

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 149 0,00 88 190,99

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 150 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) 151 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 152 0,00 0,00

9. Iné záväzky  (379AÚ) 153 28 035,55 24 223,12

z toho: odložený daňový záväzok 154 0,00 0,00

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 155 0,00 0,00

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177) 156 2 893 408,52 2 402 062,44

B.IV.1. Dodávatelia (321) 157 570 572,33 230 623,17

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 158 0,00 0,00

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 159 1 074 466,36 1 077 692,41

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 160 216 934,77 195 662,66

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 161 436,85 1 288,20

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 162 71 421,22 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  (373AÚ) 163 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 164 0,00 0,00

9. Iné záväzky  (379AÚ) 165 89 342,86 31 456,99

10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 166 0,00 0,00

11. Záväzky voči združeniu (368) 167 0,00 0,00
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12. Zamestnanci (331) 168 444 297,15 430 283,30

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 169 0,00 385,00

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 170 300 250,66 301 322,31

15. Daň z príjmov (341) 171 25 740,85 32 043,79

16. Ostatné priame dane (342) 172 60 828,57 63 754,15

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 173 35 934,11 36 292,52

18. Ostatné dane a poplatky  (345) 174 1 882,79 357,94

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 175 0,00 0,00

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 176 0,00 0,00

21. Transfery a ostatné zúčtovanie so  subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 177 1 300,00 900,00

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184) 178 500 104,03 150,04

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 179 0,00 50,01

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 180 500 104,03 100,03

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 181 0,00 0,00

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 182 0,00 0,00

5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ) 183 0,00 0,00

6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ) 184 0,00 0,00

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187) 185 8 734 063,00 9 152 904,86

C.1. Výdavky budúcich období (383) 186 0,00 0,00

2. Výnosy budúcich období (384) 187 8 734 063,00 9 152 904,86

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 188 0,00 0,00
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50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 001 1 812 886,46 1 212 477,70 3 025 364,16 2 941 695,12

501 Spotreba materiálu 002 1 334 175,53 180 312,99 1 514 488,52 1 421 447,59

502 Spotreba energie 003 474 182,15 1 003 156,60 1 477 338,75 1 487 452,16

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 4 528,78 29 008,11 33 536,89 32 795,37

51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 2 332 594,49 348 837,14 2 681 431,63 2 013 659,13

511 Opravy a udržiavanie 007 1 211 591,45 117 936,70 1 329 528,15 794 322,42

512 Cestovné 008 16 604,00 4 322,32 20 926,32 20 467,07

513 Náklady na reprezentáciu 009 19 394,78 2 062,89 21 457,67 18 011,61

518 Ostatné služby 010 1 085 004,26 224 515,23 1 309 519,49 1 180 858,03

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 9 135 241,09 853 825,33 9 989 066,42 9 185 230,46

521 Mzdové náklady 012 6 480 905,49 609 015,65 7 089 921,14 6 500 657,23

524 Zákonné sociálne poistenie 013 2 283 672,22 212 847,52 2 496 519,74 2 298 528,03

525 Ostatné sociálne poistenie 014 51 871,81 9 746,85 61 618,66 56 653,68

527 Zákonné sociálne náklady 015 311 001,19 20 521,71 331 522,90 319 555,04

528 Ostatné sociálne náklady 016 7 790,38 1 693,60 9 483,98 9 836,48

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 33 780,29 16 703,12 50 483,41 39 687,13

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 13 221,86 13 221,86 11 517,13

532 Daň z nehnuteľnosti 019 4 383,33 498,20 4 881,53 3 026,72

538 Ostatné dane a poplatky 020 29 396,96 2 983,06 32 380,02 25 143,28

54 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť (r. 022 až r.
028) 021 405 079,42 11 147,01 416 226,43 1 163 806,53

541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku 022 295 530,22 0,00 295 530,22 967 358,50

542 Predaný materiál 023 0,00 1 392,29 1 392,29 754,30

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 14,18 0,00 14,18 459,29

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 1 448,00 1 500,00 2 948,00 2 096,05

546 Odpis pohľadávky 026 25 833,75 0,00 25 833,75 73 146,15

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 82 253,27 8 149,40 90 402,67 116 930,44

549 Manká a škody 028 0,00 105,32 105,32 3 061,80

55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia   (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)

029 2 804 941,80 625 472,04 3 430 413,84 3 258 214,00

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku 030 2 278 452,31 434 060,51 2 712 512,82 2 873 133,08

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.
032 až r. 035) 031 526 489,49 191 411,53 717 901,02 385 080,92

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 7 242,34 184 568,27 191 810,61 285 387,31

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 517 288,66 1 600,00 518 888,66 77 471,96

557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 034 0,00 3 577,31 3 577,31 3 577,31

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 035 1 958,49 1 665,95 3 624,44 18 644,34

Rezervy a opravné položky z finančnej  činnosti (r.
037+ r. 038) 036 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 0,00 0,00 0,00 0,00

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 049) 040 168 903,36 13 643,77 182 547,13 197 748,80

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00

562 Úroky 042 50 359,92 2 017,07 52 376,99 51 767,92

563 Kurzové straty 043 25,83 0,00 25,83 31,42

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00
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00326283 Kežmarok Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ VS Úč  2 - 01

Číslo účtu alebo
skupiny Náklady Číslo

riadku

2018
2017

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

568 Ostatné finančné náklady 047 118 517,61 11 626,70 130 144,31 145 949,46

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej
správy

049 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054) 050 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Škody 051 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 052 0,00 0,00 0,00 0,00

578 Ostatné mimoriadne náklady 053 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Tvorba opravných položiek 054 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.
056 až r. 064) 055 886 458,75 149,99 886 608,74 759 840,04

581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 056 0,00 0,00 0,00 0,00

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy 057 0,00 0,00 0,00 0,00

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mimo verejnej správy 058 0,00 0,00 0,00 0,00

584

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

059 0,00 0,00 0,00 0,00

585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej
správy

060 0,00 0,00 0,00 0,00

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 061 886 458,75 0,00 886 458,75 759 819,05

587 Náklady na ostatné transfery 062 0,00 149,99 149,99 20,99

588 Náklady z odvodu príjmov 063 0,00 0,00 0,00 0,00

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 064 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtové skupiny 50 - 58 celkom  súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021
+ r.029 + r.040 + r.050 + r.055) 065 17 579 885,66 3 082 256,10 20 662 141,76 19 559 881,21
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00326283 Kežmarok Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ VS Úč  2 - 01

Číslo účtu alebo
skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo

riadku

2018
2017

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069) 066 1 501 622,50 2 703 963,98 4 205 586,48 4 019 817,97

601 Tržby za vlastné výrobky 067 0,00 214 877,66 214 877,66 221 914,11

602 Tržby z predaja služieb 068 1 501 146,40 2 299 752,09 3 800 898,49 3 736 823,64

604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 069 476,10 189 334,23 189 810,33 61 080,22

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r.
074) 070 0,00 -890,76 -890,76 -6 235,32

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 071 0,00 -890,76 -890,76 -6 235,32

612 Zmena stavu polotovarov 072 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu výrobkov 073 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zvierat 074 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Aktivácia (r. 076 až r. 079) 075 10 662,21 707,04 11 369,25 37 492,71

621 Aktivácia materiálu a tovaru 076 0,00 707,04 707,04 731,52

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 077 10 662,21 0,00 10 662,21 11 278,98

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 079 0,00 0,00 0,00 25 482,21

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až
r. 083) 080 8 240 601,26 0,00 8 240 601,26 7 630 683,64

631 Daňové a colné výnosy štátu 081 0,00 0,00 0,00 0,00

632 Daňové výnosy samosprávy 082 7 746 527,45 0,00 7 746 527,45 7 149 192,61

633 Výnosy z poplatkov 083 494 073,81 0,00 494 073,81 481 491,03

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r.
090) 084 2 061 037,30 41 033,85 2 102 071,15 2 894 895,21

641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 085 1 174 800,26 174,55 1 174 974,81 1 636 889,52

642 Tržby z predaja materiálu 086 0,00 1 831,74 1 831,74 756,48

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 1 267,10 68,95 1 336,05 5 787,67

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 088 18 306,60 0,00 18 306,60 30 854,20

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 089 0,00 92,80 92,80 0,00

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 090 866 663,34 38 865,81 905 529,15 1 220 607,34

65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)

091 78 649,16 341 383,11 420 032,27 424 306,05

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096) 092 78 649,16 341 383,11 420 032,27 424 306,05

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 1 851,00 285 387,31 287 238,31 253 279,76

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 094 41 771,59 1 600,00 43 371,59 60 608,64

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 095 3 196,58 0,00 3 196,58 0,00

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti 096 31 829,99 54 395,80 86 225,79 110 417,65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej
činnosti (r. 098 + r. 099) 097 0,00 0,00 0,00 0,00

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 099 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 100 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Finančné výnosy (r. 102 až r. 110) 101 24 061,52 6,42 24 067,94 87 359,01

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 102 0,00 0,00 0,00 0,00

662 Úroky 103 3 697,07 6,42 3 703,49 17 251,53

663 Kurzové zisky 104 4,46 0,00 4,46 8,66

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 105 0,00 0,00 0,00 0,00

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 106 20 165,29 0,00 20 165,29 69 040,83

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 107 0,00 0,00 0,00 0,00

667 Výnosy z derivátových operácií 108 0,00 0,00 0,00 0,00

668 Ostatné finančné výnosy 109 194,70 0,00 194,70 1 057,99
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00326283 Kežmarok Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ VS Úč  2 - 01

Číslo účtu alebo
skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo

riadku

2018
2017

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej
správy

110 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115) 111 0,00 0,00 0,00 0,00

672 Náhrady škôd 112 0,00 0,00 0,00 0,00

674 Zúčtovanie rezerv 113 0,00 0,00 0,00 0,00

678 Ostatné mimoriadne výnosy 114 0,00 0,00 0,00 0,00

679 Zúčtovanie opravných položiek 115 0,00 0,00 0,00 0,00

68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách (r. 117 až r. 125)

116 0,00 0,00 0,00 0,00

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 117 0,00 0,00 0,00 0,00

682 Výnosy  z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 118 0,00 0,00 0,00 0,00

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
verejnej správy 119 0,00 0,00 0,00 0,00

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
verejnej správy 120 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 121 0,00 0,00 0,00 0,00

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 122 0,00 0,00 0,00 0,00

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy 123 0,00 0,00 0,00 0,00

688 Výnosy z kapitálových  transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy 124 0,00 0,00 0,00 0,00

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 125 0,00 0,00 0,00 0,00

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
vyšších územných celkoch a v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.
127 až r. 135)

126 5 107 413,41 0,00 5 107 413,41 5 773 707,45

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

127 0,00 0,00 0,00 0,00

692

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

128 0,00 0,00 0,00 0,00

693 Výnosy samosprávy  z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 129 4 411 290,48 0,00 4 411 290,48 4 312 994,14

694 Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 130 670 976,05 0,00 670 976,05 1 428 943,97

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od  Európskej
únie 131 0,00 0,00 0,00 0,00

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
Európskej únie 132 0,00 0,00 0,00 0,00

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy 133 23 600,92 0,00 23 600,92 31 601,63

698 Výnosy samosprávy  z kapitálových  transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy 134 1 545,96 0,00 1 545,96 167,71

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 135 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtová trieda 6 celkom  súčet  (r. 066 + r. 070 + r. 075 +  r. 080 + r. 084 + r.
091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126) 136 17 024 047,36 3 086 203,64 20 110 251,00 20 862 026,72

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-) 137 -555 838,30 3 947,54 -551 890,76 1 302 145,51

591 Splatná daň z príjmov 138 2 640,86 43 702,11 46 342,97 53 729,43

595 Dodatočne platená daň z príjmov 139 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-) 140 -558 479,16 -39 754,57 -598 233,73 1 248 416,08

z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných
jednotiek 141 0,00 0,00 0,00 0,00
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00326283 Kežmarok Poznámky - tab.

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej
jednotky IČO Druh vzťahu Právna forma Konsolidovaný podiel

(%)
Súčasťou súhrnného celku Sídlo

odo dňa do dňa Ulica a číslo PSČ Názov obce

Mesto Kežmarok 00326283 M 801 0,000000 01.01.2009 31.12.2018 Hlavné námestie 1/1 06001 Kežmarok

Základná škola s
materskou školou,
Nižná brána 8,

37874268 D 321 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Nižná brána 1595/8 06001 Kežmarok

Základná škola -
Grundschule, Hradné
námestie 38,

36158976 D 321 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Hradné námestie 62/38 06001 Kežmarok

Základná škola
Kežmarok, Dr. Daniela
Fischera 2

36158968 D 321 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Dr. Daniela Fischera
1546/2 06001 Kežmarok

Materská škola,
Možiarska 1, Kežmarok 37874136 D 321 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Možiarska 1584/1 06001 Kežmarok

Materská škola
Cintorínska Kežmarok 37874161 D 321 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Cintorínska 1299/3 06001 Kežmarok

Materská škola, Karola
Kuzmányho 41, 060 01
Kežmar

37874179 D 321 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Karola Kuzmányho
1713/41 06001 Kežmarok

Základná umelecká
škola, Petržalská 21,
Kežmarok

37945670 D 321 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Petržalská 1636/21 06001 Kežmarok

Základná umelecká
škola A. Cígera
Kežmarok, Hviezd

36159026 D 321 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Hviezdoslavova 198/12 06001 Kežmarok

Centrum voľného času
Kežmarok 37938096 D 321 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Gen. Štefánika

1490/47 06001 Kežmarok

Zariadenie pre
seniorov a Zariadenie
opatrovateľsk

00691852 D 321 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Vyšný mlyn 1433/13 06001 Kežmarok

Mestské kultúrne
stredisko 00352179 D 331 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Starý trh 485/46 06001 Kežmarok

Kežmarok Invest, s.r.o. 36517011 D 112 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Hlavné námestie 1/1 06001 Kežmarok

Spravbytherm s.r.o. 36690856 D 112 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Poľná 1494/2 06001 Kežmarok

Technické služby,
s.r.o. Kežmarok 31718329 D 112 100,000000 01.01.2009 31.12.2018 Poľná 1493/1 06001 Kežmarok

Lesy mesta Kežmarok,
s.r.o. 46119809 D 112 100,000000 01.04.2011 31.12.2018 Kežmarské Žlaby č.

súp. 12030 06201 Vysoké Tatry

Verejnoprospešné
služby Mesta
Kežmarok

42234891 D 331 100,000000 01.04.2012 31.12.2018 Poľná 1493/1 06001 Kežmarok

GEOVRT Kežmarok
s.r.o. 51792338 D 112 100,000000 23.06.2018 31.12.2018 Hlavné námestie 1/1 06001 Kežmarok
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00326283 Kežmarok Poznámky - tab.

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktivované náklady na vývoj 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér 02 224 135,77 0,00 81 225,74 0,00 142 910,03 196 260,77 0,00 92 315,92 0,00 103 944,85

Oceniteľné práva 03 29 295,18 5 723,44 0,00 0,00 35 018,62 29 295,18 648,00 0,00 0,00 29 943,18

Goodwill alebo záporný
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 06 69 010,90 0,00 0,00 0,00 69 010,90 69 010,90 0,00 0,00 0,00 69 010,90

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 08) 09 322 441,85 5 723,44 81 225,74 0,00 246 939,55 294 566,85 648,00 92 315,92 0,00 202 898,93

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 2018

a b 11 12 13 14 15 16 17

Aktivované náklady na vývoj 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 875,00 38 965,18

Oceniteľné práva 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 075,44

Goodwill alebo záporný
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý nehmotný
majetok 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý nehmotný majetok
spolu (súčet  r. 01 až 08) 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 875,00 44 040,62
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00326283 Kežmarok Poznámky - tab.

Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pozemky 10 26 766 067,07 0,00 164 651,50 0,00 26 601 415,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umelecké diela a zbierky 11 29 100,44 0,00 0,00 0,00 29 100,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predmety z drahých kovov 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavby 13 57 367 949,56 2 300 020,11 0,00 0,00 59 667 969,67 27 827 053,59 2 803 130,63 455 830,30 0,00 30 174 353,92

Samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí 14 2 953 819,70 109 719,57 0,00 0,00 3 063 539,27 2 455 909,96 199 765,26 18 132,09 0,00 2 637 543,13

Dopravné prostriedky 15 2 244 247,35 0,00 0,00 0,00 2 244 247,35 1 953 228,95 104 295,98 0,00 0,00 2 057 524,93

Pestovateľské celky trv.porast. 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Základné stádo a ťaž.zvieratá 17 146,05 0,00 0,00 0,00 146,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý hm.majetok 18 1 460,53 0,00 0,00 0,00 1 460,53 1 460,53 0,00 0,00 0,00 1 460,53

Ostatný dlhodobý hm.majetok 19 67 669,70 0,00 0,00 0,00 67 669,70 51 562,60 16 107,10 0,00 0,00 67 669,70

Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku 20 2 422 159,93 3 185 113,81 0,00 0,00 5 607 273,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý hmotný majetok 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok
spolu (súčet  r. 10 až 21) 22 91 852 620,33 5 594 853,49 164 651,50 0,00 97 282 822,32 32 289 215,63 3 123 298,97 473 962,39 0,00 34 938 552,21

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 2018

a b 11 12 13 14 15 16 17

Pozemky 10 3 090 054,64 0,00 0,00 0,00 3 090 054,64 23 676 012,43 23 511 360,93

Umelecké diela a zbierky 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,44 29 100,44

Predmety z drahých kovov 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavby 13 1 323 700,55 0,00 40 932,00 0,00 1 282 768,55 28 217 195,42 28 210 847,20

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14 19 252,85 0,00 12 840,00 0,00 6 412,85 478 656,89 419 583,29

Dopravné prostriedky 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 018,40 186 722,42

Pestovateľské celky trv.porast. 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Základné stádo a ťaž.zvieratá 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,05 146,05

Drobný dlhodobý hm.majetok 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý hm.majetok 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 107,10 0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 20 158 841,42 0,00 0,00 0,00 158 841,42 2 263 318,51 5 448 432,32

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet  r. 10 až 21) 22 4 591 849,46 0,00 53 772,00 0,00 4 538 077,46 54 971 555,24 57 806 192,65
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Položka majetku Č. r.
Obstarávacia cena Oprávky

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej účtovnej
jednotke

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizovateľné cenné papiere
a podiely 25 2 511 188,75 0,00 0,00 0,00 2 511 188,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhové cenné papiere držané
do splatnosti 26 200 441,99 0,00 200 441,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pôžičky účtovnej jednotke v
konsolidovanom celku 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné pôžičky 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančný
majetok 29 9 443,21 0,00 0,00 0,00 9 443,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého
finančného majetku 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý finančný majetok
spolu (súčet  r. 22 až 30) 31 2 721 073,95 0,00 200 441,99 0,00 2 520 631,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neobežný majetok spolu ( r.
09 + r.  22 + r. 31) 32 94 896 136,13 5 600 576,93 446 319,23 0,00 100 050 393,83 32 583 782,48 3 123 946,97 566 278,31 0,00 35 141 451,14

Položka majetku Č. r.
Opravné položky Zostatková hodnota

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 2018

a b 11 12 13 14 15 16 17

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným
vplyvom 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizovateľné cenné papiere a podiely 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 511 188,75 2 511 188,75

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 441,99 0,00

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné pôžičky 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančný majetok 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 443,21 9 443,21

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet  r. 22 až 30) 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 721 073,95 2 520 631,96

Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r.  22 + r. 31) 32 4 591 849,46 0,00 53 772,00 0,00 4 538 077,46 57 720 504,19 60 370 865,23
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Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera Názov účtovnej
jednotky Právna forma Podiel na základnom

imanií (v %) Základné imanie Podiel na hlasovacích
právach (v %)

Hodnota  podielu
2018

Hodnota  podielu
2017

Hodnota vlastného
imania 2018

Hodnota vlastného
imania 2017

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9

žiaden záznam

Spolu x x x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera Názov účtovnej jednotky Právna forma Hodnota  podielu 2018 Hodnota  podielu 2017

a 1 2 3 4

O Tatranská odpadová spoločnosť s r.o. 112 1 327,76 1 327,76

N Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 121 2 509 860,99 2 509 860,99

Spolu x x 2 511 188,75 2 511 188,75
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Tabuľka č. 5 - Dlhové CP

Názov emitenta Druh cenného papiera Mena Výnos v % Dátum splatnosti Zostatok 2018 Zostatok 2017 Menovitá hodnota 2018 Výnosový úrok za rok
2018

a 1 2 3 4 5 6 7 8

PRIVATBANKA, a. s. D EUR 2,00 21.05.2018 0,00 200 441,99 0,00 2 441,99

Spolu x x x x 0,00 200 441,99 0,00 2 441,99
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Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky

Názov dlžníka Mena Výnos v % Dátum splatnosti Zostatok 2018 Zostatok 2017 Výška istiny 2018 Výnosový úrok za rok 2018

a 1 2 3 4 5 6 7

žiaden záznam

Spolu x x x 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky
2017 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky

2018

a b 1 2 3 4 5

112 Materiál na sklade 450,31 0,00 0,00 450,31 0,00

Spolu x 450,31 0,00 0,00 450,31 0,00
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Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky
2017 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky

2018

a b 1 2 3 4 5

311 Odberatelia 29 389,95 5 969,69 1 540,23 0,00 33 819,41

318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom 303 090,51 1 853,79 30 836,86 3 257,37 270 850,07

319 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 20 641,29 104,70 742,34 0,00 20 003,65

Spolu x 353 121,75 7 928,18 33 119,43 3 257,37 324 673,13
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Tabuľka  č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti Číslo
riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Pohľadávky v lehote splatnosti
v tom: 01 1 323 082,31 1 517 660,94

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 1 179 126,68 1 303 478,47

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 143 456,32 157 144,70

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 499,31 57 037,77

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 421 502,46 294 642,77

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 1 744 584,77 1 812 303,71
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Tabuľka  č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období Zostatok 2018 Zostatok 2017

Nájomné 3 630,00 2 376,00

Náklady z budúceho odvodu príjmov RO 0,00 0,00

Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru 0,00 0,00

Predplatné 6 118,69 5 317,44

Predplatné poistné 17 625,01 9 038,00

Ostatné 9 959,82 13 922,02

Spolu 37 333,52 30 653,46
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Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy  budúcich období Zostatok 2018 Zostatok 2017

Nájomné 50,00 50,00

Poistné plnenie 0,00 0,00

Ostatné 33,00 1 094,91

Spolu 83,00 1 144,91
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Tabuľka č. 12  - Vlastné imanie

Názov položky
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a

záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín Zákonný rezervný fond Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých

rokov
Výsledok hospodárenia Podiely iných účtovných

jednotiek

a 1 2 3 4 5 6 7

Zostatok 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 46 168 799,05 1 248 416,08 0,00

Prírastky 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493 489,75 0,00 0,00

Úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 846 649,81 0,00

Presun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zostatok 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 47 662 288,80 -598 233,73 0,00
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Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2017 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2018

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy zákonné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 03 75 168,00 0,00 66 226,75 75 168,00 0,00 66 226,75

Spolu rezervy zákonné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r.
03) 04 75 168,00 0,00 66 226,75 75 168,00 0,00 66 226,75

Rezervy zákonné krátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 07 220 257,58 0,00 130 235,40 210 219,31 0,00 140 273,67

Spolu rezervy zákonné krátkodobé  (súčet  r. 05 až  r.
07) 08 220 257,58 0,00 130 235,40 210 219,31 0,00 140 273,67
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Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv Číslo
riadku Zostatok 2017 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2018

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy ostatné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamestnanecké požitky 02 134 848,63 24 594,74 101 402,65 18 485,88 10 345,65 232 014,49

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 05 34 289,96 -33 979,00 0,00 0,00 0,00 310,96

Spolu rezervy ostatné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r. 05) 06 169 138,59 -9 384,26 101 402,65 18 485,88 10 345,65 232 325,45

Rezervy ostatné krátkodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamestnanecké požitky 08 57 862,67 9 384,26 37 394,59 24 602,32 6 942,62 73 096,58

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nevyfakturované dodávky a služby 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej
závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného
účtovného obdobia

11 3 988,00 0,00 3 988,00 3 988,00 0,00 3 988,00

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12 404 394,45 0,00 700,00 2 500,00 0,00 402 594,45

Iné 13 0,00 0,00 392 393,76 0,00 0,00 392 393,76

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet  r. 7 až  r. 13) 14 466 245,12 9 384,26 434 476,35 31 090,32 6 942,62 872 072,79
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Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti Číslo
riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Záväzky v lehote splatnosti
v tom: 01 8 311 522,06 8 127 202,87

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 2 902 637,12 2 501 390,20

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 937 286,70 1 223 785,77

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 4 471 598,24 4 402 026,90

Záväzky po lehote splatnosti 05 0,00 308,43

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 8 311 522,06 8 127 511,30
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Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter
bankového úveru

Poskytovateľ
bankového úveru Mena Úroková sadzba v

% Dátum splatnosti
Krátkodobá časť Dlhodobá časť

Výška istiny 2018 Nákladový úrok za
rok 2018Zostatok 2018 Zostatok 2017 Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Všeobecná úverová
banka, a.s. EUR 0.29 22.02.2019 500 004,03 100,03 0,00 0,00 500 000,00 4,03

B Všeobecná úverová
banka, a.s. EUR 0.29 20.08.2022 0,00 0,00 0,00 50,01 0,00 0,00

B Všeobecná úverová
banka, a.s. EUR 0.29 18.07.2019 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Spolu x x x x 500 104,03 100,03 0,00 50,01 500 100,00 4,03
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Tabuľka č.  17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období číslo riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Nájomné 01 0,00 0,00

Ostatné 02 0,00 0,00

Spolu 03 0,00 0,00
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Tabuľka č.  18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období číslo
riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Nájomné 01 126 828,21 119 169,91

Predplatné 02 9 352,65 9 266,83

Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO 03 0,00 10 079,79

Zaplatené paušály 04 0,00 0,00

Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami 05 0,00 0,00

Transfery 06 8 342 381,01 8 651 207,27

Ostatné 07 255 501,13 363 181,06

Spolu 08 8 734 063,00 9 152 904,86
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Tabuľka č.  19 -  Náklady na služby

Náklady na služby číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2018 Spolu 2017

a b 1 2 3 4

Nákup licencií a licenčné poplatky 01 38 596,65 0,00 38 596,65 3 712,03

Doprava, preprava 02 17 394,68 13 699,80 31 094,48 29 251,86

Prenájom (lízing) 03 1 935,90 0,00 1 935,90 1 729,35

Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti 04 23 191,63 186,68 23 378,31 2 014,90

Nájomné - dopravné prostriedky 05 25 495,32 0,00 25 495,32 21 355,80

Nájomné - iné 06 13 128,87 0,00 13 128,87 26 477,24

Právne, ekonomické a iné poradenstvo 07 3 170,00 20 487,60 23 657,60 21 566,10

Poradenstvo - hardware, software 08 3 015,00 8 581,24 11 596,24 14 338,78

Propagácia, reklama, inzercia 09 57 927,75 0,00 57 927,75 51 651,62

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 10 27 214,85 140,00 27 354,85 31 095,01

Administratívne a režijné náklady 11 3 407,95 1 200,00 4 607,95 1 863,06

Strážna služba 12 0,00 0,00 0,00 0,00

Telekomunikačné služby 13 52 721,43 3 553,22 56 274,65 50 544,62

Štúdie, expertízy, posudky 14 5 420,30 0,00 5 420,30 20 950,44

Konkurzy a súťaže 15 200 367,28 0,00 200 367,28 196 972,82

Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne 16 10 633,00 1 796,20 12 429,20 7 194,85

Ostatné poštové služby 17 31 357,07 1 439,29 32 796,36 30 324,24

Náklady na overenie účtovnej závierky 18 2 388,00 2 240,00 4 628,00 4 688,00

Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 19 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady na súvisiace audítorské služby 20 0,00 1 000,00 1 000,00 1 113,00

Náklady na  daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 21 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady na  ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 22 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné služby 23 567 638,58 170 191,20 737 829,78 664 014,31

Spolu 24 1 085 004,26 224 515,23 1 309 519,49 1 180 858,03
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Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2018 Spolu 2017

a b 1 2 3 4

Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody 01 0,00 0,00 0,00 0,00

Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom 02 5 367,60 0,00 5 367,60 4 573,68

Náhrada mzdy a platov  iným než vlastným zamestnancom 03 4 803,85 0,00 4 803,85 4 540,05

Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) 04 41 809,64 0,00 41 809,64 45 732,56

Členské príspevky 05 14 977,51 0,00 14 977,51 15 004,56

Iné 06 15 294,67 8 149,40 23 444,07 47 079,59

Spolu 07 82 253,27 8 149,40 90 402,67 116 930,44
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Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2018 Spolu 2017

a b 1 2 3 4

Poistenie nehnuteľností 01 20 438,42 241,48 20 679,90 18 956,23

Poistenie dopravných prostriedkov 02 12 612,94 1 725,53 14 338,47 19 664,80

Ostatné poistenie 03 5 998,19 2 178,70 8 176,89 7 567,27

Bankové poplatky 04 5 229,87 7 460,38 12 690,25 10 043,51

Ostatné finančné náklady 05 74 238,19 20,61 74 258,80 89 717,65

Spolu 06 118 517,61 11 626,70 130 144,31 145 949,46
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Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti číslo
riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu 2018 Spolu 2017

a b 1 2 3 4

Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia 01 26 650,56 0,00 26 650,56 49 184,65

Výnosy z prenájmu 02 812 773,97 240,00 813 013,97 715 793,50

Poistné plnenia 03 9 482,33 0,00 9 482,33 7 293,89

Inventúrne prebytky 04 330,24 0,00 330,24 266,25

Náhrada za škodu 05 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné 06 17 426,24 38 625,81 56 052,05 448 069,05

Spolu 07 866 663,34 38 865,81 905 529,15 1 220 607,34
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Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva Číslo
riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01 0,00 0,00

Aktívne súdne spory 02 0,00 0,00

Ostatné iné aktíva 03 524 480,00 0,00

Záväzky z poskytnutých záruk 04 0,00 0,00

Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 05 808 485,12 810 485,12

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 06 0,00 0,00

Záväzky z ručenia 07 0,00 0,00

Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží 08 0,00 0,00

Ostatné iné pasíva 09 0,00 0,00

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 10 0,00 0,00

Povinnosti z opčných obchodov 11 0,00 0,00

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv 12 0,00 0,00

Povinnosti  z  finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných
zmlúv a podobných zmlúv 13 0,00 0,00

Iné povinnosti 14 0,00 0,00
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Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Hodnota

a 1 2

Hlavné námestie 3 - reduta Mesto Kežmarok 246 796,44

Hlavné námestie 11 - meštiansky dom Mesto Kežmarok 25 435,47

Hlavné námestie 25 - meštiansky dom Mesto Kežmarok 30 883,52

Hlavné námestie 46 - meštiansky dom (particijsky) Mesto Kežmarok 263 006,27

Hlavné námestie 52 - meštiansky dom Mesto Kežmarok 8 935,54

Hlavné námestie 58 - meštiansky dom - lekáreň Mesto Kežmarok 85 208,99

Hradné námestie 3 - meštiansky dom Mesto Kežmarok 13 883,32

Hradné námestie 30 - meštiansky dom Mesto Kežmarok 149 956,33

Kostolné námestie 6 - meštiansky dom Mesto Kežmarok 27 866,03

Dr. Alexandra 16 - meštiansky dom Mesto Kežmarok 65 234,42

Dr. Alexandra  30 - meštiansky dom Mesto Kežmarok 209 511,70

Starý trh 46 - bývalý Robotnícky dom Mestské kultúrne stredisko 247 067,70

Starý trh 47 - starý špitál, kultúrne stredisko Mestské kultúrne stredisko 3 705,70

Hlavné námesti 64 - meštiansky dom Mestské kultúrne stredisko 962 137,70

Radnica Mesto Kežmarok 314 811,50

Renesančná zvonica Mesto Kežmarok 42 787,59

Starý cintorín - Dom smútku a hospodársky objekt Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42 356,31

Spolu x 2 739 584,53
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POZNÁMKY 
KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

MESTA KEŽMAROK  k 31.12.2018 
 

Článok I  
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesto Kežmarok 
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok 
Dátum založenia/zriadenia KÚJ 01.07.1973 
Spôsob založenia/zriadenia KÚJ podľa zákona o obecnom zriadení 
IČO 00326283 
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko, funkcia) PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta 
Zástupca primátora mesta Ing. Miroslav Perignáth 

zástupca primátora do 21.11.2018 
Ing. Karol Gurka 
zástupca primátora od 22.11.2018 

Prednosta Ing. Karol Gurka do 21.11.2018 
Ing. Jela Bednárova od 01.12.2018 

Hlavný kontrolór JUDr. Mgr. Ondrej Teraj 
Počet obyvateľov k 01. 01. 2018 15 930 
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018 15 805 
 
Konsolidované účtovné jednotky: 

Poradové 
číslo 

Názov a adresa účtovnej jednotky IČO Druh vzťahu 
Právna 
forma 

Konsolidovaný 
podiel (%) 

Súčasťou súhrnného 
celku od do 

1. 
Mesto Kežmarok, Mestský úrad Kežmarok, 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

00326283 Materská UJ Obec 100% 1.1.2009 31.12.2018 

2. 
Základná škola s materskou školou, Nižná 
brána  8, 060 01 Kežmarok 

37874268 Dcérska ÚJ RO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

3. 
Základná školy - Grundschule, Hradné 
námestie 38, 060 01 Kežmarok 

36158976 Dcérska ÚJ RO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

4. 
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 
060 01 Kežmarok 

36158968 Dcérska ÚJ RO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

5. 
Materská škola, Možiarska 1, 060 01 
Kežmarok 

37874136 Dcérska ÚJ RO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

6. 
Materská škola, Cintorínska 3,  060 01 
Kežmarok 

37874161 Dcérska ÚJ RO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

7. 
Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 
060 01 Kežmarok 

37874179 Dcérska ÚJ RO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

8. 
Základná umelecká škola, Petržalská 21, 
060 01 Kežmarok 

37945670 Dcérska ÚJ RO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

9. 
Základná umelecká škola  A. Cígera, 
Hviezdoslavova 12,  060 01 Kežmarok 

36159026 Dcérska ÚJ RO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

10. 
Centrum voľného času Kežmarok, 
Generála Štefánika 47, 060 01 Kežmarok 

37938096 Dcérska ÚJ RO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

11. 
Zariadenie pre seniorov, Vyšný mlyn 13, 
060 01 Kežmarok 

00691852 Dcérska ÚJ RO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

12. 
Mestské kultúrne stredisko , Starý trh  46, 
060 01 Kežmarok 

00352179 Dcérska ÚJ PO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

13. 
Kežmarok Invest, s. r o.,  Hlavné námestie 
1, 060 01 Kežmarok 

36517011 Dcérska ÚJ SRO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

14. 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 
1, 
060 01 Kežmarok 

31718329 Dcérska ÚJ SRO 100% 1.1.2009 31.12.2018 

15. 
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01  
Kežmarok 

36690856 Dcérska ÚJ SRO 100% 1.1.2009 31.12.2018 
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16. 
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské 
žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry 

46119809 Dcérska ÚJ SRO 100% 1.4.2011 31.12.2018 

17. 
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,  
Poľná 1, 060 01 Kežmarok 

42234891 Dcérska ÚJ PO 100% 1.4.2012 31.12.2018 

18. GEORVT Kežmarok, s.r.o. 51792338 Dcérska ÚJ SRO 100% 23.6.2018 31.12.2018 

 
 
Informácie o konsolidovanom celku konsolidovanej účtovej závierky účtovnej jednotky 
Mesta Kežmarok, ktorá je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky, 
sú uvedené v tabuľkovej časti v tabuľke č. 1 
 

Deň, ku ktorému bola zostavená individuálna účtovná 
závierka každej konsolidovanej účtovnej jednotky, ak nie je 
zhodný s dňom, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka 
konsolidujúcej účtovnej jednotky verejnej správy. 

IÚZ okrem jednej boli zostavené k 
31.12.2018.  
V sídle materskej konsolidujúcej 
účtovnej jednotky sú prístupné a 
uložené individuálne účtovné 
závierky všetkých 
konsolidovaných účtovných 
jednotiek. Závierky sa zverejňujú v 
registri účtovných závierok. 

Názov a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá 
zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a v ktorej je 
konsolidovaná účtovná závierka prístupná 

Mesto Kežmarok,  
Hlavné námestie 1,  
060 01  Kežmarok 

 
Výška podielov na výsledku hospodárenia konsolidovaných účtovných jednotiek verejnej 
správy, ktoré konsolidujúca účtovná jednotka ovláda alebo vykonáva v nich podstatný vplyv, je 
uvedený v tabuľkovej časti - tabuľka č. 3. 
 
Metódy oceňovania jednotlivých položiek: 
 

Položky Spôsob oceňovania 
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi  
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

nadobudnutý bezodplatne, novozistený pri inventarizácii 
a doteraz v účtovníctve nezachytený, dlhodobý majetok 
získaný zámenou 

reálnou hodnotou 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 
g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 
i) zásoby získané bezodplatne a zásoby získané zámenou reálnou hodnotou 
j) pohľadávky  menovitou hodnotou 
k) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 
l) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a 

príjmy budúcich období sa 
vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej 
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súvislosti s účtovným 
obdobím. 

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov  menovitou hodnotou 
n) rezervy  oceňujú sa v očakávanej 

výške záväzku 
o) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období 

a výnosy budúcich období 
sa vykazujú vo výške, ktorá 
je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej 
súvislosti s účtovným 
obdobím. 

p) deriváty pri nadobudnutí  obstarávacou cenou 
 
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018 
do 31. decembra 2018 je uvedený  v tabuľkovej časti v tabuľke č. 2 konsolidovaných poznámok.  
V tabuľkovej časti v tabuľke č. 3 konsolidovaných poznámok sú uvedené taktiež detailnejšie 
informácie o dlhodobom finančnom majetku vykázanom v konsolidovanej účtovnej závierke 
k 31. decembru 2018.  

 

 
Článok II  

INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE 
 
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta Kežmarok k 
31. decembru 2018 bola zostavená ako riadna konsolidovaná účtovná závierka podľa 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe 
a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo 
verejnej správe, v znení neskorších predpisov. 
 

Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti a za účtovné obdobie  
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli v konsolidovanom celku konzistentne 
aplikované. 
Výkazy riadnych účtovných závierok za rok 2018 rozpočtových a príspevkových organizácií 
sa zahrnuli do konsolidovanej účtovnej závierky bez zmien. Tieto účtovné jednotky účtujú 
podľa rovnakých účtovných postupov ako materská KÚJ. 
Výkazy riadnych uzávierok za rok 2018 spoločností s ručením obmedzeným, v ktorých má 
mesto Kežmarok podiel na vlastnom imaní (ďalej len „VI") 100 %, sa prispôsobili na 
postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie podľa prevodového mostíka a po 
tejto zmene sa zahrnuli do konsolidovaného celku. 
V rámci konsolidácie konsolidovaného celku sa eliminovali vzájomné pohľadávky, 
záväzky, náklady a výnosy, vykonala sa konsolidácia kapitálu. 
Pri  dcérskych účtovných jednotkách  (RO,  PO a štyroch obchodných  spoločnostiach  so  
100  %-ným podielom) sa použila metóda úplnej konsolidácie. 
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Článok III  
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH AKTÍV A PASÍV 

 
Informácie o významných položkách aktív a pasív konsolidovaného celku za bežné 
účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, t. j. 
- prehľad o pohybe vlastného imania, 
- prehľad o pohybe rezerv, 
- prehľad o pohybe dlhodobého majetku, 
- prehľad o dlhodobom finančnom majetku, 
- informácie o pohľadávkach a záväzkoch, 
- informácie o časovom rozlíšení na strane aktív a pasív, 
- informácie o bankových úveroch, 
- informácie o nákladoch a výnosoch, 
sú uvedené v tabuľkovej časti v tabuľkách č. 2, 8 až 24 

 
Významnú položku na strane aktív tvorí neobežný majetok, ktorého hodnota v bežnom 
účtovnom období bola  60 370 865,23 € netto a v bezprostredne predchádzajúcom období bola 
57 720 504,19 € - prehľad o pohybe neobežného majetku je uvedený v tabuľke č. 2. 
 

Tabuľka č. 2 
 

STRANA AKTÍV 2018 2017 
 Netto v € Netto v € 
SPOLU MAJETOK: 69 206 339,03 65 882 586,69 
Neobežný majetok 60 370 865,23 57 720 504,19 
- v tom: Dlhodobý nehmotný majetok 

-  
44 040,62 27 875,00 

              Dlhodobý hmotný majetok 57 806 192,65 54 971 555,24 

              Dlhodobý finančný majetok 2 520 631,96 2 721 073,95 

Obežný majetok 8 798 057,28 8 130 284,13 
- v tom: Zásoby 

-  
63 779,14 81 072,40 

             Zúčtovanie medzi subjektami VS 64 014,09 54 119,94 

             Dlhodobé pohľadávky 3 305,47 7 333,94 

             Krátkodobé pohľadávky 1 416 606,17 1 451 848,02 

             Finančné účty 7 250 352,41 6 535 909,86 

             Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0,00 0,00 

             Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  37 416,52 31 798,37 
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (ÚS 20) 0,00 0,00 

 
V účtovnom období boli tvorené opravné položky k pohľadávkam z daňových a 
nedaňových príjmov, u ktorých existuje riziko, že nebudú uhradené alebo vymožiteľné v plnej 
výške - prehľad o pohľadávkach a vývoji opravných opravnej položky je uvedený v tabuľke 
č. 8 a 9. 
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STRANA PASÍV 2018 v  € 2017 v € 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 69 206 339,03 65 882 586,69 
Vlastné imanie 47 064 055,07 47 417 215,13 
- v tom: Oceňovacie rozdiely 

-  
0,00 0,00 

              Fondy 0,00 0,00 

              Výsledok hospodárenia 47 064 055,07 47 417 215,13 

             Podiely iných účtovných jednotiek 0,00 0,00 

Záväzky 13 408 220,96 9 312 466,70 
- v tom: Rezervy 

-  
1 310 898,66 930 809,29 

             Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 285 696,21 253 996,07 

             Dlhodobé záväzky 5 418 113,54 5 725 448,86 

             Krátkodobé záväzky 2 893 408,52 2 402 062,44 

             Bankové úvery 500 104,03 150 ,04 

Časové rozlíšenie  8 734 063,00 9 152 904,86 
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (ÚS 20) 0,00 0,00 
 

Materská účtovná jednotka pri spracovaní konsolidovanej účtovnej závierky postupuje tak, že 
individuálne účtovné závierky jednotiek v konsolidovanom celku prispôsobuje na výkazy 
a postupy účtovníctva materskej účtovnej jednotky. Tým, že mesto (MÚJ) neúčtuje 
o rezervnom fonde na účte 421 a ostatných fondoch na účte 427 bolo nutné zostatky týchto 
účtov za príspevkové organizácie a za obchodné spoločnosti preúčtovať na účet 428 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
Výšku rezerv významne ovplyvňuje rezerva na súdne spory v celkovej výške 
401 894,45  € a rezerva na záväzky vyplývajúce zo zmlúv vo výške 392 393,76 €. 
Materská účtovná jednotka a dcérske účtovné jednotky tvorili v roku 2018 aj rezervu na 
zamestnanecké pôžitky. 
 
Mesto Kežmarok prijalo v priebehu účtovného obdobia 2018 tri návratné finančné výpomoci. 
- v tabuľkovej časti v tabuľke č. 16. 

 

 
Článok IV  

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH 
 

Informácie  o významných položkách nákladov konsolidovaného celku za bežné 
účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 
 

 

Náklady: 2018 v  € 2017 v € 
50 - Spotrebované nákupy 3 025 364,16 2 941 695,12 
51 - Služby 2 681 431,63 2 013 659,13 
52 - Osobné náklady 9 989 066,42 9 185 230,46 
53 - Dane a poplatky 50 483,41 39 687,13 
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 416 226,43 1 163 806,53 
55 - Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej 

činnosti a fin. čin. a zúčt. časového rozlíšenia 
3 430 413,84 3 258 214,00 

56 - Finančné náklady 182 547,13 197 748,80 
57 - Mimoriadne náklady 0,00 0,00 
58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 886 608,74 759 840,04 
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Ďalšie informácie o nákladoch konsolidovaného celku sú uvedené v tabuľkovej časti v 
tabuľkách č. 19 až 21 
Informácie   o významných  položkách  výnosov  konsolidovaného  celku  za bežné  účtovné  
obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 
 

Výnosy: 2018 v  € 2017 v € 
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar 4 205 586,48 4 019 817,97 
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -890,76 - 6 235,32 
62 – Aktivácia 11 369,25 37 492,71 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 8 240 601,26 7 630 683,64 

64 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 2 102 071,15 2 894 895,21 
65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 
z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a účtovanie 
časového rozlíšenia

420 032,27 424 306,05 

66 – Finančné výnosy 24 067,94 87 359,01 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

68 – Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v štátnych 
rozpočtových a príspevkových organizáciách 

0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 

5 107 413,41 5 773 707,45 

 
Informácie   o   ostatných   výnosoch   z   prevádzkovej   činnosti   konsolidovaného   celku   
sú   uvedené v tabuľkovej časti v tabuľke č. 22. 
 

 
 

Článok V 
SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 

KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

 
Po 31. decembri 2018 nastali/nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo 
vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018. 
 
 
 
Spracoval:  Ing. Lenka Zentková 
Kežmarok, 20. 06. 2019 
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