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   Hlavná kontrolórka        
Mesta Spišská Nová Ves 
 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou a ÚHK Mesta 
Spišská Nová Ves k 31. 03. 2011. 

 
 

Podľa  plánu kontrolnej činnosti  Mesta Spišská Nová Ves na I. polrok  2011 v zmysle „Zásad 
kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou“  boli vykonané kontroly uvedené v nasledovnej 
tabuľke: 
 

        
Č. k. 

                                                        
Predmet kontroly         

    
Zistenia                                    

                                                   
Kontrolovaný subjekt 

Dátum 
výkonu  

PK 

01/2011 

„Tvorba a čerpanie rozpočtu v Základnej 
škole, Ulica Ing. O. Kožucha 11, Spišská 
Nová Ves, dodržiavanie a uplatňovanie 
ustanovení zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní“ 

1 Základná škola Ulica Ing. O. Kožucha 11, 
Spišská Nová Ves  

Január 
február 
2011 

PK 

02/2011 

Kontrola vybavovania sťažnosti v zmysle 
zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. za rok 2010 
vo vybraných rozpočtových organizáciách 
Mesta Spišská Nová Ves 

1 Mesto Spišská Nová Ves – rozpočtové 
organizácie 

Február 
marec 
2011 

PK 

03/2011 

„Hospodárenie s finančnými prostriedkami, 
dodržiavanie zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v príspevkovej 
organizácii Mesta Spišská Nová Ves – 
Mestské kultúrne centrum, Radničné 
námestie 4, Spišská Nová Ves“ 
 

52 Mestské kultúrne centrum, Radničné 
námestie 4, Spišská Nová Ves 
 

Február 
marec 
2011 

 
 
 
 

I. Následná finančná kontrola  PK 01/2011 
          
Cieľom  následnej  finančnej  kontroly  bolo  „Tvorba a čerpanie rozpočtu v Základnej škole, Ulica 

Ing. O.Kožucha 11, Spišská Nová Ves, dodržiavanie a uplatňovanie ustanovení zákona  NR  SR č. 
25/2006Z.z.o verejnom obstarávaní“ 
  
 Zúčtovanie prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky v roku 2010 v ZŠ, Ul. Ing. O. 
Kožucha 11, Spišská Nová Ves v eurách. 
 
Rozpočtová organizácia:    

Finančné prostriedky 

K
ó

d
 z

d
ro

ja
 

Suma poskytnutých finančných 
prostriedkov v roku 2010 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov k 
31.12.2010 

Rozdiel 
(stĺp.1 - stĺp.2) 

    1 2 3 

A. Bežné výdavky celkom   1 151 644,97 1 151 465,02 179,95 

     z toho:      
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1. Prenesené kompetencie celkom 111 835 332,41 835 152,46 179,95 

    z toho:      

a) ŠR normatívne výdavky celkom 111 795 728,00 795 728,00  

    z toho: osobné náklady 111 663 333,00 663 333,00  

                 prevádzkové náklady 111 132 395,00 132 395,00  

b) ŠR nenormatívne výdavky 
celkom 111 32 147,20 31 975,60 171,60 

     z toho: dopravné 111 8 370,50 8 198,90 171,60 

                  dopravné z r. 2009 111 490,10 490,10  

                  asistent učiteľa  111 6 780,00 6 780,00  

                  vzdelávacie poukazy 111 14 705,60 14 705,60  

                 odchodné 111 1 801,00 1 801,00  

                 mimoriadné výsledky 111    

c) Od zriaďovateľa celkom   7 457,21 7 448,86 8,35 

     z toho: z vlastných príjmov 41 3 531,29 3 522,94 8,35 

                  sponzorské 72 3 925,92 3 925,92  

2. Originálne kompetencie celkom   316 312,56 316 312,56 0,00 

z toho: školský klub 41 99 306,00 99 306,00  

               školská jedáleň 41 108 306,56 108 306,56  

       škol.stredisko záujm.činnosti 41 108 700,00 108 700,00  

       sponzorské 72    

3. ÚPSVaR celkom   0,00 0,00 0,00 

4. Ostatné dotácie celkom   0,00 0,00 0,00 

B. Kapitálové výdavky celkom   5 436,56 5 436,56 0,00 

z toho: KV - havárie PK      

               KV - havárie OK      

               KV- od zriaď. z prebytku PK 46    

               KV - od zriaď.z vl.príjmov PK 41 5 436,56 5 436,56  

               KV- od zriaď. na OK 41    

     

Dotácie celkom ( A + B )   1 157 081,53 1 156 901,58 179,95 

 
 Rozdiel v sume poskytnutých a skutočne použitých finančných prostriedkov /179,95 €/ k  31. 
12. 2010 bol zriaďovateľovi vrátený z príjmového /1,13 €/ a výdavkového účtu /178,82 €/. 
 
C.1. Kapitálové výdavky verejného rozpočtu v roku 2010 

 
C.1.1.1. Nákup a montáž horizontálnych žalúzií 

 
Predmetom kontroly bol nákup a montáž horizontálnych žalúzií pre ZŠ Ing. O. Kožucha 11, 

Spišská Nová Ves.  
Verejným obstarávaním bol vybratý dodávateľ Martin Smyk – výroba tieniacej techniky, Letná 

82/1 052 01 Spišská Nová Ves, ktorý túto investičnú akciu realizoval.  
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Za dodaný tovar a vykonané práce boli vyhotovené faktúry uvedené v tabuľke. 

P.č. Dodávateľ 
Číslo 

faktúry Ks Dátum vystavenia Dátum úhrady Cena s DPH /€/ 
1. Martin Smyk, Letná 82/1, SNV 2010032 1 15.04.2010 27.04.2010 142,87 

2. Martin Smyk, Letná 82/1, SNV 2010052 15 24.05.2010 22.06.2010 2 143,79 

3. Martin Smyk, Letná 82/1, SNV 2010053 14 24.05.2010 29.09.2010 2 000,87 

4. Onder, s.r.o.,Teplička  100100030 8 24.08.2010 07.09.2010 1 149,03 

Spolu   38   5436,56 

 
 Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 

 
C.2.  Bežné  výdavky verejného rozpočtu v roku 2010 

 
C.2.1.2.  Výroba šatníkovej skrine  
 

Predmetom kontroly bola výroba šatníkovej skrine pre ZŠ, Ing. O Kožucha 11, Spišská Nová 
Ves.  
 Verejným obstarávaním bola vybraná firma Drevovýroba KLIM, Palešovo námestie č. 7, 053 04 
Spišské Podhradie vykonala dodávku a montáž šatníkovej skrine pre ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská 
Nová Ves na základe ponuky s č. 41/2010. 
 

Za dodaný tovar boli vyhotovené faktúry uvedené v  tabuľke: 

P.č. Dodávateľ Číslo faktúry 
Dátum 

vystavenia Dátum úhrady Cena s DPH /€/ 
1. Drevovýroba KLIM 22/2010 21.12.2010 23.12.2010 3 904 

2. Drevovýroba KLIM 23/2010 27.12.2010 29.12.2010 3 204 

Spolu      7 108 

 
Šatníkové skrine boli zaradené do majetku 01. 12. 2010 pod inventárnym číslom 260035 až 

260051.  
 Fyzickou obhliadkou prác „výroba šatníkovej skrine“ bol zistené: 
- nedokončenie dvojdverovej skrinky (šírka 700 x výška 1800 x hĺbka 650), z dôvodu reklamácie dverí a 
bočnej poškodenej steny skrinky podľa priloženého reklamačného lístku, 
- vykonanie zmeny špecifikácie zo 6 dverovej skrine na vstavanú skriňu uvedenú vo faktúre 
č. 22/2010. /Príloha č. 2 – priebežná správa k fyzickej obhliadke/. 

 
Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 

 
C.2.1.3. Oprava a náter dverí a zárubní 

Predmetom kontroly bola oprava a náter dverí a zárubní pre ZŠ Ing. O. Kožucha 11 Spišská 
Nová Ves.  

Na základe vykonaného verejného obstarávania vybraná firma Ján Trnka J.T., Francisciho 3, 
054 01 Levoča, vykonala opravu a náter dverí a zárubní pre ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 
s hodnotou práce vo výške 4 877,78 €.  
 Za dodaný tovar a vykonané práce bola vyhotovená faktúra č. 22/2010 od dodávateľa Ján 
Trnka J.T., dátum vystavenia 20. 12. 2010 a dátum splatnosti 27. 12. 2010 na sumu 3 999,78 € s DPH. 
 Fyzickou obhliadkou prác „oprava a náter dverí a zárubní“ neboli zistené rozdiely medzi 
vyfakturovaným tovarom a skutočne dodaným tovarom. /Príloha č. 3 – priebežná správa k fyzickej 
obhliadke/. 
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Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 
C.8.1 Nakladanie s majetkom – predaj, prenájom, likvidácia, výpožička 

 Dokladovou kontrolou boli skontrolované nájomné zmluvy /ďalej len NZ/, ktoré boli v  Základnej 
škole, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves uzatvorené s nájomcami v roku  2010. 
 
 

NZ v roku 2010 N á j o m c a O b d o b i e Nájom v € celkom z toho 

   Nájom v € Služby v € 

1/2010 MUDr.Eva Krempaská 01.01.2010-31.12.2010 767,25 264,87 

2/2010 Jaroslav Sanetrik 01.01.2010-31.12.2010   71,00   66,39 

Spolu v € za rok 2010  x 838,25 331,26 

 
Dokladovou kontrolou nebolo zistene porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

 
C.9.1.1.1. Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly 
 

Povinnosť vykonávať predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu ukladá  zákon NR SR 
č.502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole). 

Súčasťou systému finančného riadenia a kontroly škôl a školských zariadení sú predovšetkým 
postupy predbežnej finančnej kontroly. Finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať 
bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou.  

Na vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly má ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, 
Spišská Nová Ves vypracovanú „Smernicu, na vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach Základnej 
školy Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves“, s účinnosťou dňa 01. 01. 2003. Súčasťou smernice je aj 
„Dodatok číslo 1 k smernici na vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach Základnej školy Ul. Ing. 
O. Kožucha Spišská Nová Ves“ zo dňa 03. 01. 2004,  v ktorom sú delegované zodpovednosti 
zamestnancov, v kompetencii ktorých je finančná kontrola na zverených úsekoch činnosti. Sú určení 
pracovníci zodpovední za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na úseku školského stravovania, 
na úseku účtovníctva miezd a na úseku účtovníctva školy. Cieľom predbežnej finančnej kontroly je 
zabrániť nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnému vynakladaniu verejných prostriedkov. 
 Výberovým spôsobom boli prekontrolované príjmové a výdavkové účtovné doklady za mesiace 
október, november a december 2010 v Základnej škole, Ing. O. Kožucha 11,  Spišská Nová Ves.  
 Dokladovou kontrolou bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci, 
ktorí nemajú dispozičné poverenie riaditeľa ZŠ. Dodatok číslo 1 k smernici na vykonávanie finančnej 
kontroly v podmienkach Základnej školy Ul. Ing. O. Kožucha 11 Spišská Nová Ves bol vypracovaný 03. 
01. 2004.  

 
C.10.1.    Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní v roku 2010 
 
 Základná škola, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ uplatňuje 
zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v zmysle: 
 
- „Smernice o verejnom obstarávaní č. 1/2006“ s účinnosťou od 01. 02. 2006. K uvedenej  smernici 
boli vypracované: 

-  doplnok č. 1/2009 „prevod na eura“ zo dňa 02. 01. 2009  
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- doplnok č. 1/2010 „finančné limity zákaziek pre verejného obstarávateľa“ zo dňa 01. 01. 2010 v 
zmysle smernice Mesta Spišská Nová Ves č. 3/2010 pre verejné obstarávanie.  

 
ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves realizovala: 

- 4 verejné obstarávania na dodávku tovarov a prác, ktoré boli hradené z bežných a kapitálových 
výdavkov ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves.  
- 5 verejných obstarávaní v Školskej jedálni. Keďže sa jednalo o  zákazky na dodanie tovarov,  ktoré sa 
pravidelne opakujú  predpokladaná hodnota  zákazky sa určila z celkových skutočných nákladov 
rovnakého alebo porovnateľného tovaru, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku 
/2009/, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcom roku /2010/. 

 
I. Kapitálové výdavky 
 
ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1pís. 

d), v súlade s ustanovením § 102 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásili 
postup zadania zákazky pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 4 ods. 5 zákona NR SR 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 
C.10.1.1. Nákup a montáž horizontálnych žalúzií  
 

Predmetom zákazky bola výroba a montáž interiérových horizontálnych žalúzií pre ZŠ, Ul. 
Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves.  

Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na 
vyhodnotenie súťažných ponúk. Komisia podrobne preštudovala ponuky, ktoré predložili jednotlivý 
uchádzači, so zameraním na splnenie podmienok stanovených vo výzve na predloženie ponuky.  

Dňa 29. 04. 2010 bolo uskutočnené vyhodnotenie prieskumu trhu pri zadaní zákazky 
s nízkou hodnotou pre výber dodávateľa tovaru pre zákazku „Nákup a montáž horizontálnych žalúzií“ 
Komisia na základe predložených ponúk, ceny, kvality dodávok tovarov  určila poradie úspešnosti.  
  

P.č. Meno uchádzača 
Ponuková cena bez DPH v 

 € / 1 okno (9,38 m 2) Poradie 
1. Noves okná s.r.o., Radlinského 24, 052 01 Spišská Nová Ves 156,40 3. 
2. Martin Smyk – výroba tieniacej techniky, Letná 82/1, Spišská N. Ves 120,10 1. 
3. Onder, s.r.o., Teplička 57, Spišská Nová Ves 151,00 2. 

 
 Na prvom mieste sa umiestnil uchádzač Martin Smyk – výroba tieniacej techniky, Letná 82/1 
052 01 Spišská Nová Ves.  

Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 
 II. Bežné výdavky 

ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1pís. 
d), v súlade s ustanovením § 102 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásili 
postup zadania zákazky pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 4 ods. 5 zákona NR SR 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 
C.10.2.1. Dodávka a montáž plastových okien a dverí 
 

Predmetom zákazky bola dodávka a montáž plastových okien a dverí pre ZŠ, Ul. Ing. O. 
Kožucha 11, Spišská Nová Ves.  
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Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na 
vyhodnotenie súťažných ponúk. Komisia podrobne preštudovala ponuky, ktoré predložili jednotlivý 
uchádzači, so zameraním na splnenie podmienok stanovených vo výzve na predloženie ponuky.  

Dňa 08. 12. 2010 bolo uskutočnené vyhodnotenie prieskumu trhu pri zadaní zákazky 
s nízkou hodnotou pre výber dodávateľa tovaru pre zákazku „Dodávka a montáž plastových okien a 
dverí“ Komisia na základe predložených ponúk, ceny, kvality dodávok tovarov  určila víťazného 
uchádzača.  

 

P.č. Meno uchádzača Ponuková cena bez DPH v € Poradie 

1. Mgr. Zemjanek Ján, Staničná 2/755, Smižany 053 11 5 445,16 3. 
2. Henrich Andrassy, Fraňa Kráľa 10/14, Spišská N. Ves 052 01 5 317,90 2. 
3. Smitrend s.r.o., Zimná 94, Spišská Nová Ves 052 01 4 858,37 1. 

 
 Na prvom mieste sa umiestnil uchádzač Smitrend, s.r.o., Zimná 94/2698, 052 01 Spišská Nová 
Ves. Vybraná firma vykonala dodávku a montáž plastových okien a dverí pre ZŠ Ing. O. Kožucha 11, 
Spišská Nová Ves. Ponuka s č. 10SN414 zo dňa 01. 12. 2010 bola vystavená na sumu 4 858,37 € bez 
DPH, suma celkom 5 781,46 € s DPH.  

S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo č. 10SM007 dňa 01. 12. 2010 
s predmetom stavebného diela „Dodávka a montáž plastových okien a dverí“ s dohodnutou cenou 
dodávky 5 781,46 € s DPH. 

 
Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 

C.10.2.2. Výroba šatníkových skríň  
 

Predmetom zákazky bola výroba šatníkových skríň pre ZŠ, Ul. Ing. O Kožucha 11, Spišská 
Nová Ves.  

Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na 
vyhodnotenie súťažných ponúk. Komisia podrobne preštudovala ponuky, ktoré predložili jednotlivý 
uchádzači, so zameraním na splnenie podmienok stanovených vo výzve na predloženie ponuky.  

Dňa 08. 12. 2010 bolo uskutočnené vyhodnotenie prieskumu trhu pri zadaní zákazky 
s nízkou hodnotou pre výber dodávateľa tovaru pre zákazku „výroba šatníkových skríň“ Komisia na 
základe predložených ponúk, ceny, kvality dodávok tovarov  určila poradie úspešnosti.  
  

P.č. Meno uchádzača 

Ponuková 
cena v € 
bez DPH  

Ponuková cena v € 
s DPH Poradie 

1. Vladimír Šmihula - Stolárstvo, Ordzovany 19, 053 06 1 110 1320,90 2. 
2. Ondrej Olej, Jablonov 167 1 292 1535,10 3. 

3. 
Miroslav Klim - Drevovýroba, Palešovo námestie č. 7, 053 04 
Spišské Podhradie                                             ( nie je platca DPH) 

- 1 246,00 1. 

  
 Na prvom mieste sa umiestnil uchádzač Drevovýroba KLIM, Palešovo námestie č. 7, 053 04 
Spišské Podhradie, uvedená firma nie je platcom DPH. Vybraná firma vykonala dodávku tovaru: 
Výroba šatníkových skríň pre ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves na základe ponuky 
s č.41/2010.  

Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 

C.10.2.3. Oprava a náter dverí a zárubní 
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Predmetom zákazky bola Oprava a náter dverí a zárubní pre ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11 
Spišská Nová Ves.  

Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na 
vyhodnotenie súťažných ponúk. Komisia podrobne preštudovala ponuky, ktoré predložili jednotlivý 
uchádzači, so zameraním na splnenie podmienok stanovených vo výzve na predloženie ponuky.  

Dňa 22. 10. 2010 bolo uskutočnené vyhodnotenie prieskumu trhu pri zadaní zákazky 
s nízkou hodnotou pre výber dodávateľa tovaru pre zákazku „Oprava a náter dverí a zárubní“ Komisia 
na základe predložených ponúk, ceny, kvality dodávok tovarov  určila poradie úspešnosti.  

 

P.č. Meno uchádzača 

Ponuková 
cena v € 
bez DPH 

Ponuková cena v € 
s DPH  Poradie 

1. Ján Trnka – J.T., Francisciho 3, 054 01 Levoča    (nie je platca DPH) - 31,80 1. 
2. Rastislav Unger, Vysoká 74, 054 01  Levoča 37,83 45,02 2. 
3. Jozef Vaľko, Czauczika 5, 054 01 Levoča 40,60 48,31 3. 

  
 Na prvom mieste sa umiestnil uchádzač Ján Trnka J.T., Francisciho 3, 054 01 Levoča, 
uvedená firma nie je platcom DPH. Vybraná firma vykonala: opravu a náter dverí a zárubní pre ZŠ, Ul.  
Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves. Ponuka  bola vystavená dňa 13. 10. 2010 na sumu 4 769,70 €.  
  
 Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 
C.10.2.4. Potravinový druh - Mäso a mäsové výrobky pre kalendárny rok 2010 
 

Predmetom zákazky bola dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri ZŠ, Ul. 
Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves v roku 2010. Limit hodnoty zákazky na tento potravinový druh je 
v zmysle internej Smernice o verejnom obstarávaní č. 1/2006 a doplnku č. 1/2010 - 3 300,- € bez DPH. 
Hodnota zákazky potravinového druhu – Mäso a mäsové výrobky v roku 2009 bola 11 723,16 €.  

Na základe výzvy na predloženie ponuky vybratým záujemcom komisia obdŕžala 3 ponuky od 
nasledovných uchádzačov: Miroslav Blaško - Mäso, Spišská  Nová Ves,  Mirond Kežmarok  
a NOWACO Slovakia s.r.o., Nové Mesto n./Váhom. 

Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na vyhodnotenie 
súťažných ponúk v zmysle týchto kritérií: 

kritérium č. 1: navrhovaná cena vrátane DPH     – max 50 bodov 
kritérium č. 2: podmienky a lehota dodania    – max 20 bodov 
kritérium č. 3: vlastnosti tovaru v súlade s Vyhl. č. 214/2003 Z. z., 
potravinovým kódexom, HACCP a zásad MŠ SR pre zostavovanie 
jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania    – max 30 bodov 
 
Komisia v zázname zo dňa 02. 01. 2010 po preštudovaní súťažných ponúk zapísala výsledky 

do nasledovnej tabuľky a stanovila poradie úspešnosti podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie 
ponuky: 

 
P.č. Názov uchádzača Kritérium č.1 Kritérium č.2 Kritérium č.3 Spolu Poradie 

1. Miroslav Blaško - Mäso 45 19 29 100 1. 
2. Novacco, N.m. n.Váhom 40 15 20 75 2. 
3. Mirond, Kežmarok 35 10 20 65 3. 

 
 S víťazom verejného obstarávania – firmou Miroslav Blaško - Mäso, Pod Tepličkou 10, 052 01 
Spišská Nová Ves bola dňa 10. 01. 2010 predlžená kúpna zmluva na rok 2010. Vybraná firma 
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vykonávala dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, 
Spišská Nová Ves počas kalendárneho roka 2010. 
 

Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 

C.10.2.5. Potravinový druh – Hydina pre kalendárny rok 2010 
 

Predmetom zákazky bola dodávka hydiny pre školskú jedáleň pri ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, 
Spišská Nová Ves v roku 2010. Limit na tento potravinový druh je v zmysle internej Smernice 
o verejnom obstarávaní č. 1/2006 a doplnku č. 1/2010 - 3 300,- € bez DPH. Hodnota zákazky 
potravinového druhu – Hydina v roku 2009 bola 9 121,52 €.  

Na základe výzvy na predloženie ponuky vybratým záujemcom komisia obdŕžala 3 ponuky od 
nasledovných uchádzačov: NOWACO Slovakia s.r.o., Nové Mesto n./Váhom, Vartovník – Spišská Nová 
Ves, TatraPrim, Vrbov 302. 

Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na vyhodnotenie 
súťažných ponúk v zmysle týchto kritérií: 

kritérium č. 1: navrhovaná cena vrátane DPH     – max 50 bodov 
kritérium č. 2: podmienky a lehota dodania    – max 20 bodov 
kritérium č. 3: vlastnosti tovaru v súlade s Vyhl. č. 214/2003 Z. z., 
potravinovým kódexom, HACCP a zásad MŠ SR pre zostavovanie 
jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania    – max 30 bodov 
 
Komisia v zázname zo dňa 08. 01. 2010 po preštudovaní predložených ponúk zapísala 

výsledky do nasledujúcej tabuľky a stanovila poradie úspešnosti podľa kritérií uvedených vo výzve na 
predloženie ponuky: 

 
P.č. Názov uchádzača Kritérium č.1 Kritérium č.2 Kritérium č.3 Spolu Poradie 

1. NOWACO, N.m. nad Váhom 50 30 20 100 1. 
2. Vartovník – Sp. Nová Ves 40 30 20 90 2. 
3. TatraPrim – Vrbov 302 30 20 20 70 3. 

 
 Víťaz verejného obstarávania – firma Nowaco, Nové mesto nad Váhom na základe 
predloženého návrhu na dodávku potravín dodávala potravinový druh – hydinu pre školskú jedáleň pri 
ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves počas celého kalendárneho roka 2010. 
  
 Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 
C.10.2.6. Potravinový druh – Mlieko, mliečne výrobky pre kalendárny rok 2010 
 

Predmetom zákazky bola dodávka mlieka a mliečnych výrobkov  pre školskú jedáleň pri ZŠ, Ul. 
Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves v roku 2010. Limit na tento potravinový druh je v zmysle internej 
Smernice o verejnom obstarávaní č. 1/2006 a doplnku č. 1/2010 - 3 300,- € bez DPH. Hodnota zákazky 
potravinového druhu – Mlieko, mliečne výrobky v roku 2009 bola 9 674,58 €.  

Na základe výzvy na predloženie ponuky vybratým záujemcom komisia obdŕžala 3 ponuky od 
nasledovných uchádzačov: Tami, Tatranská mliekareň Kežmarok, Milk Agro Prešov, Liptovská 
mliekareň Liptovský Mikuláš. 

Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na vyhodnotenie 
súťažných ponúk v zmysle týchto kritérií: 

kritérium č. 1: navrhovaná cena vrátane DPH     – max 50 bodov 
kritérium č. 2: podmienky a lehota dodania    – max 20 bodov 
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kritérium č. 3: vlastnosti tovaru v súlade s Vyhl. č. 214/2003 Z. z., 
potravinovým kódexom, HACCP a zásad MŠ SR pre zostavovanie 
jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania    – max 30 bodov 
Komisia v zázname zo dňa 08. 01. 2010 po preštudovaní predložených ponúk zapísala 

výsledky do nasledujúcej tabuľky a stanovila poradie úspešnosti podľa kritérií uvedených vo výzve na 
predloženie ponuky: 

 
P.č. Názov uchádzača Kritérium č.1 Kritérium č.2 Kritérium č.3 Spolu Poradie 

1. Tami - Kežmarok 50 20 30 100 1. 
2. Milk Agro Prešov 48 20 30 98 2. 
3. Liptovská mliekareň LM 30 10 10 50 3. 

 
 S víťazom verejného obstarávania – firmou Tami, Tatranská mliekareň, Kežmarok bola dňa 10. 
01. 2010 uzavretá kúpna zmluva na rok 2010. Vybraná firma vykonávala dodávku mlieka a mliečnych 
výrobkov pre školskú jedáleň pri ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves počas kalendárneho 
roka 2010. 
 Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 
C.10.2.7. Potravinový druh – Zemiaky pre kalendárny rok 2010 
 

Predmetom zákazky bola dodávka zemiakov  pre školskú jedáleň pri ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 
11, Spišská Nová Ves v roku 2010. Limit na tento potravinový druh je v zmysle internej Smernice 
o verejnom obstarávaní č. 1/2006 a doplnku č. 1/2010 - 3 300,- € bez DPH. Hodnota zákazky 
potravinového druhu – Zemiaky v roku 2009 bola 2 319,27 €.  

Na základe výzvy na predloženie ponuky vybratým záujemcom komisia obdŕžala 3 ponuky od 
nasledovných uchádzačov: Mydlár Jaroslav, Nemešany, Bigimi, s. r. o.,  Spišská Nová Ves, Lujan plus, 
s. r. o., Poprad. 

Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na vyhodnotenie 
súťažných ponúk v zmysle týchto kritérií: 

kritérium č. 1: navrhovaná cena vrátane DPH     – max 50 bodov 
kritérium č. 2: podmienky a lehota dodania    – max 20 bodov 
kritérium č. 3: vlastnosti tovaru v súlade s Vyhl. č. 214/2003 Z. z., 
potravinovým kódexom, HACCP a zásad MŠ SR pre zostavovanie 
jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania    – max 30 bodov 
 
Komisia v zázname zo dňa 08. 01. 2010 po preštudovaní predložených ponúk zapísala 

výsledky do nasledujúcej tabuľky a stanovila poradie úspešnosti podľa kritérií uvedených vo výzve na 
predloženie ponuky: 

 
P.č. Názov uchádzača Kritérium č.1 Kritérium č.2 Kritérium č.3 Spolu Poradie 

1. Mydlár Jaroslav - Nemešany 50 20 30 100 1. 
2. Bigimi – Spišská Nová Ves 40 30 20 90 2. 
3. Liujan Plus - Poprad 35 20 20 75 3. 

 S víťazom verejného obstarávania – firmou Tami, Tatranská mliekareň, Kežmarok bola dňa 16. 
01. 2010 uzavretá zmluva o predaji zemiakov v kalendárnom roku 2010.  
 
 Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 
C.10.2.8. Potravinový druh – Zelenina pre kalendárny rok 2010 
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Predmetom zákazky bola dodávka zeleniny pre školskú jedáleň pri ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, 
Spišská Nová Ves v roku 2010. Limit na tento potravinový druh je v zmysle internej Smernice 
o verejnom obstarávaní č. 1/2006 a doplnku č. 1/2010 - 3 300,- € bez DPH. Hodnota zákazky 
potravinového druhu – Zelenina v roku 2009 bola 7 516,73 €.  
 

Na základe výzvy na predloženie ponuky vybratým záujemcom komisia obdŕžala 3 ponuky od 
nasledovných uchádzačov: Wastex Slovensko, s. r. o., Prešov, Bigimi, s. r. o.,  Spišská Nová Ves, Lujan 
plus, s. r. o., Poprad. 

Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na vyhodnotenie 
súťažných ponúk v zmysle týchto kritérií: 

kritérium č. 1: navrhovaná cena vrátane DPH     – max 50 bodov 
kritérium č. 2: podmienky a lehota dodania    – max 20 bodov 
kritérium č. 3: vlastnosti tovaru v súlade s Vyhl. č. 214/2003 Z. z., 
potravinovým kódexom, HACCP a zásad MŠ SR pre zostavovanie 
jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania    – max 30 bodov 
Komisia v zázname zo dňa 08. 01. 2010 po preštudovaní predložených ponúk zapísala 

výsledky do nasledujúcej tabuľky a stanovila poradie úspešnosti podľa kritérií uvedených vo výzve na 
predloženie ponuky: 

 
P.č. Názov uchádzača Kritérium č.1 Kritérium č.2 Kritérium č.3 Spolu Poradie 

1. Bigimi – Spišská Nová Ves 40 30 30 100 1. 
2. Lujan Plus - Poprad 30 30 20 90 2. 
3. Wastex - Prešov 30 20 20 70 3. 

 
 S víťazom verejného obstarávania – firmou Bigimi, s. r. o., Spišská Nová Ves bola dňa 16. 01. 
2010 uzavretá kúpna zmluva o predaji zeleniny v kalendárnom roku 2010.  
 

Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 

 
II. Následná finančná kontrola PK  02/2011  
 
Cieľom následnej finančnej  kontroly bolo preveriť „Vybavovanie  sťažnosti v zmysle zákona NR SR 

č. 9/2010 Z. z. za rok 2010 vo vybraných rozpočtových organizáciách Mesta Spišská Nová Ves“. 
Od 1. februára 2010 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach /ďalej len 

zákon o sťažnostiach/. Tento zákon upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a 
písomnom  oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti.  

                  
Vymedzenie subjektov kontroly 
 

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV  
následnej finančnej  kontroly hospodárenia v Základnej škole, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves za rok 2009 
v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.  

 
P. č . 

 

 

Z i s t e n i a 

 
S U M A  v  € 

 
Počet  zistení 

1. 
C.9.1.1.1 Porušenie s § 9, ods. 2 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - 1 

 SPOLU: - 1 
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 Subjektmi následnej finančnej kontroly vybavovania sťažnosti boli všetky rozpočtové 
organizácie Mesta Spišská Nová Ves: 
 
- Názov: Základná škola Nad Medzou 1 
- Názov: Základná škola Lipová ulica 13 
- Názov: Základná škola Levočská ulica 11 
- Názov: Základná škola Nejedlého ulica 2 
- Názov: Základná škola Ul. Ing. Kožucha 11 
- Názov: Základná škola Komenského ulica 2 
- Názov: Základná škola Hutnícka ulica 16 
- Názov: Základná umelecká škola 
- Názov: Centrum voľného času Adam 
- Názov: Domov dôchodcov /Zariadenie pre seniorov/. 

 
C.11.1. Uplatňovanie ustanovení zákona NR SR č. 9/2010 o sťažnostiach 

 
 
P.č. S u b j e k t Počet 

sťažnosti 
Vnútorný predpis 
o sťažnostiach v čase 
kontroly 

Vnútorný predpis 
o sťažnostiach po 
ukončení kontroly 

1.  ZŠ Nad Medzou SNV - Vypracovaný Vypracovaný/Úplný 
2. ZŠ Levočská SNV - Vypracovaný/Neúplný Vypracovaný/Úplný 
3.  ZŠ Kožuchova SNV 4 Vypracovaný/Neúplný Vypracovaný/Úplný 
4. CVČ - Nevypracovaný Vypracovaný/Úplný 
5.  ZŠ Hutnícka SNV 1 Nevypracovaný - 
6.  Domov dôchodcov 1 Vypracovaný/Neúplný Vypracovaný/Úplný 
7. ZUŠ SNV - Vypracovaný Vypracovaný/Úplný 
8. ZŠ Nejedlého SNV - Neaktualizovaný/Neúplný Vypracovaný/Úplný 
9.  ZŠ Lipová SNV - Vypracovaný Vypracovaný/Úplný 
10. ZŠ Komenského SNV - Vypracovaný/Neúplný  
11. Správa škol. zariadení 1 Vypracovaný Vypracovaný/Úplný 

 

 
III. Následná finančná kontrola  PK 03/2011 

 Cieľom následnej finančnej  kontroly bolo preveriť „Hospodárenie s finančnými 
prostriedkami, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v príspevkovej 

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV  
následnej finančnej  kontroly vybavovania sťažnosti v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. za rok 2010 vo 
vybraných rozpočtových organizáciách Mesta Spišská Nová Ves.   

 
P. č . 

 

 

Z i s t e n i a 

 
S U M A  v  € 

 
Počet  zistení 

1. C.11.1.3.1 Porušenie zákona NR SR č. 9/2010  Z. z. o sťažnostiach - 1 

2.  C.11.1.5.1. Porušenie zákona NR SR č. 9/2010  Z. z. o sťažnostiach - 1 

3.  C.11.1.10.1.Porušenie zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach - 1 

3.  
Porušenia odstránené v priebehu vykonávania následnej fin. 
kontroly - 3 

X S p o l u - 6 
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organizácii Mesta Spišská Nová Ves – Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová 
Ves za rok 2010“. 

 
A.2.  Vymedzenie predmetu činnosti organizácie 

 Základným predmetom činnosti MKC je: 

- spoločenská zábava a kultúrny oddych, 

- prevádzka kina, 

- správa majetku TV Reduta, 

- estetická výchova, rozvoj záujmovo – umeleckej činnosti, 

- mimoškolská výchova a vzdelávanie, 

- vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti reklamy a prenájmu nebytových priestorov, 

- propagačná, reklamná, edičná, agentúrna akvizičná činnosť, 

- iná činnosť súvisiaca s kultúrno-spoločenskou činnosťou, 

- zapája sa do účelových republikových, ale i zahraničných podujatí, združení a ďalších 
kultúrnych aktivít. 

 
Schválený príspevok od zriaďovateľa na rok 2010 a jeho čerpanie v príspevkovej organizácie MKC, 
Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves je v tabuľke č.1. 
           Tabuľka č. 1 

O b s a h 
Schválený  

rozpočet na rok 
2010 v € 

Úprava  
rozpočtu na 
rok 2010  v € 

Rozpočet po 
zmenách v € 

Čerpanie rozpočtu 
v roku 2010 v € 

Príspevok  z rozpočtu Mesta –  Rok 2010  119 444 3 648 123  092 123 092 

Príspevok  z rozpočtu Mesta – ŠR 2010   33 000 -   33 000 33 000 

Príspevok z rozpočtu Mesta – ŠR 2009   59 300 -    59 300 59 300  

Príspevok od zriaďovateľa na rok 2010 211 744 3 648  215 392 215 392 

Vlastné príjmy v roku 2010 celkom -    252 447 252 447 

P r í j m y    c e l k o m - - 467 839 467 839 

Vlastné výdavky v roku 2010 celkom -  -  251 010 251 010 

V ý d a v k y    c e l k o m - - 466 401 466 401 

Prebytok / + /, Schodok / - / - - +  1 438 +  1 438 

 

Kontrolovaný subjekt predložil kontrolnej skupine zúčtovanie svojich finančných vzťahov 
s rozpočtom Mesta Spišská Nová Ves. MKC ako príspevková organizácia Mesta Spišská Nová Ves za 
rok 2010 dosiahlo celkové skutočné príjmy vo výške 467 839,-  €, skutočné  výdavky 466 401,- €, 
prebytok hospodárenia, ktorý predstavoval  1 438,- € bol presunutý do rezervného fondu.  

 
B.2.1. Dotácie z rozpočtu mesta  
 
  V roku 2010 Mesto Spišská Nová Ves poskytlo účelovú dotáciu v súlade s VZN č. 8/2008  
o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území mesta Spišská Nová 
Ves na podporu všeobecno-prospešného účelu a služieb.  
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Na základe žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie zo dňa 02. 06. 2010 a v zmysle zmluvy  
č. 197/2010 zo dňa 08. 07. 2010 poskytlo Mesto Spišská Nová Ves MKC účelovú dotáciu pre folklórnu 
skupinu Čačina - reprezentácia mesta na medzinárodnom festivale v Somonine / Gdyňa-Gdaňsk, 
Poľsko v roku 2010 na účet  číslo 3437643002/5600  dňa 14. 07. 2010 v sume 1 500,- €.  

 
B.2.2.  Dotácie zo štátneho rozpočtu 
 
 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo dotáciu podľa Výnosu Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky z 9. októbra 2009 č. MK-2900/2009-10/4655.  
 Predmetom zmluvy medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a MKC zo dňa 12. 05. 
2010 bolo poskytnutie dotácie prostredníctvom prijatých kultúrnych poukazov poskytnutých žiakom 
základných škôl, študentom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných a stredných 
škôl za účelom sprístupnenia kultúrnych hodnôt. Hodnota jedného kultúrneho poukazu je 1 euro. 
Dotácia bola podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určená na úhradu 
bežných výdavkov. V kontrolovanom roku bola MKC poskytnutá dotácia v sume 14 979,- €. 
 

C.2. Bežné výdavky verejného rozpočtu 

C.2.1. Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia bežných 
 výdavkov v roku 2010  
C.2.1.1.Účelová dotácia – folklórny súbor Čačina 
 
 V zmysle článku 3 ods. 1 zmluvy č. 197/2010 o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 08. 
07. 2010 „Mesto Spišská Nová Ves na základe tejto zmluvy príjemcovi poskytne účelový príspevok 
ako dotáciu na úhradu dopravy pre folklórny súbor Čačina na MF do Poľského mesta Somonino 
v dňoch 04. 08. – 09. 08. 2010. Účelový príspevok bol určený na bežné výdavky.“ Uvedená dotácia pre 
MKC bola čerpaná na úhradu faktúry v sume 1 500,- € od dodávateľa SAD Prešov a.s.,  za prepravu 
na trase Spišská Nová Ves - Somonino v dňoch 04. 08. – 09. 08. 2010 pre folklórny súbor Čačina. 
Skutočné čerpanie za dopravu SAD Prešov. a.s., bolo v sume 2 400,- € za faktúru 
č. 2010080576. Rozdiel bol uhradený dňa 16. 08. 2010 v sume 900,- €. Vyúčtovanie použitia dotácie 
o poskytnutí finančných prostriedkov bolo v zmysle zmluvy č.197/2010 vykonané dňa 09. 09. 2010. 
 
Úhrady pridelenej účelovej dotácie sú uvedené v tabuľke č. 3. 
           Tabuľka č. 3 

P.č. Dotácia 
Faktúra  

Účet  
Dátum 
úhrady 

 Suma v EUR 
číslo 

Dátum 
splatnosti 

Suma 

1 
Účelová – FS Čačina – 
/Festival v Somonine, Poľsko/  

2010080575 24.08.2010 2 400,- € 

Dexia 
 

04.08.2010 1 400,- 

Dexia 10.08.2010 100,- 

      SPOLU 
 

1 500,- 

 
Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 

 
C.2.1.2. Realizácia kultúrnych podujatí v Meste Spišská Nová Ves v roku 2010 
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 Mesto Spišská Nová Ves ako objednávateľ a MKC ako dodávateľ v roku 2010 v zmysle zmlúv 
realizovalo  kultúrne podujatia uvedené v tabuľke č.4. 
           Tabuľka č. 4 

P.č. 
Kultúrne 
podujatie 

Zmluva 
Odberateľ Fa. č. 

Dátum 
prijatia 

platby na 
účet 

Suma v EUR 
Číslo 

zmluvy 
Dátum 

Suma v € 
s DPH 

1 
Spišský trh 

15.-
17.07.2010 

1/2010 12.07.2010 10 430,00 
MsÚ 2010001 15.07.2010 9 387,00 

MsÚ 2010000143 04.08.2010 1 043,00 

2 
Spišský trh – 
Pivkobranie 

2010 
2/2010 12.07.2010 3 000,00 

MsÚ 2010002 16.07.2010 2 700,00 

MsÚ 201000014 04.08.2010 300,00 

3 
Dni mesta      

a trh ľudových 
remesiel 

3/2010 
20. 08. 
2010 

34 271,54 
MsÚ 2010003 26.08.2010 31 260,00 

Kancelária 
primátora 

2010000190 23.09.2010 3 011,54 

Spolu 47 701,54 

 
 Dokladovou kontrolou dodržiavania účelu použitia finančných prostriedkov bolo preverené 
čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých v zmysle zmluvy č.1/2010 zo dňa 12. 07. 2010, zmluvy 
č.2/2010 zo dňa 12. 07. 2010 a zmluvy č. 3/2010 zo dňa 20. 08. 2010 na realizáciu kultúrnych podujatí 
v Meste Spišská Nová Ves v roku 2010, uvedené v prílohe č.1, č.2 a č.3 tejto správy.  
 
 Mesto Spišská Nová Ves ako objednávateľ a MKC ako dodávateľ v roku 2010 v zmysle 
objednávok realizovalo  kultúrne podujatia uvedené v tabuľke č 5. 
           Tabuľka č. 5 

P.č. Kultúrne podujatie Odberateľ Fa. č. 
Dátum 

splatnosti 
faktúry 

Suma v EUR 

1. Oslobodenie mesta – Železničiar Kancelária primátora 2010000006 03.02.2010 170,00 

2. Malá vojna - Železničiar Kancelária primátora 2010000049 26.03.2010 170,00 

3. Otvorenie letnej turistickej sezóny Kancelária primátora 2010000082 10.05.2010 2 500,00 

4. 
Deň viťazstva nad fašizmom – 

kladenie vencov 
Kancelária primátora 2010000090 17.05.2010 170,00 

5. 25. výročie založenia klubu LIPA MsÚ 2010000092 20.05.2010 30,00 

6. Letecký deň Kancelária primátora 2010000115 14.06.2010 250,00 

7 Mesto plné detí Kancelária primátora 2010000116 18.06.2010 3 787,75 

8. Promenádne koncerty 07/2010 Kancelária primátora 2010000165 17.08.2010 670,00 

9. Rokové koncerty 07/2010 Kancelária primátora 2010000185 15.09.2010 371,82 

10. Promenádne koncerty 08/2010 Kancelária primátora 2010000186 15.09.2010 1 336,72 

11. Letné kino pred Redutou 07-08/2010 Kancelária primátora 2010000189 21.09.2010 1 100,00 

12. Genius Tempori Kancelária primátora 2010000261 13.12.2010 1 630,70 

13. John Lennon`s day Kancelária primátora 2010000265 20.12.2010 500,00 

14. Otvorenie vianočného trhu Kancelária primátora 2010000266 20.12.2010 600,00 

15. Živý betlehém Kancelária primátora 2010000278 29.12.2010 760,00 
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Spolu 14 046,99 

  
 Dokladovou kontrolou dodržiavania účelu použitia finančných prostriedkov bolo preverené 
použitie finančných prostriedkov poskytnutých v zmysle objednávok na realizáciu kultúrnych podujatí 
v Meste Spišská Nová Ves v roku 2010, uvedené v prílohe č.4, č.5, č.6, č.7 a č.8 tejto správy.  
 
C.2.1.3. Dotácia z Ministerstva kultúry SR - Kultúrne poukazy 
 
 Prehľad poskytnutých dotácií prostredníctvom prijatých kultúrnych poukazov pre MKC 
z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2010 je uvedený v tabuľke č. 6.  
           Tabuľka č. 6 

P.č. 
Obdobie  
od - do 

Počet 
prijatých 
poukazov 

/ks/ 

Dátum 
prijatia 

platby na 
účet  

033-Divadlo  
/ks/ 

04-Kino  
/ks/ 

02-Iné 
/ks/ 

Kultúrne 
poukazy 

celkom v EUR 

1 
28.05.2010 -  
02.06.2010 

2 973 15.06.2010 119 636 2 218 2 973,- 

2 
24.06.2010 – 
28.06.2010 

1 056 06.07.2010 - 605 451 1 056,- 

3 
07.07.2010 – 
13.07.2010 

1 800 03.08.2010 - 1683 117 1800,- 

4 
05.082010 – 
18.08.2010 

241 07.09.2010 - 241 - 241,- 

5 
20.09.2010 –  
02.11.2010 

 2826 04.11.2010 - 770 2056 2 826,- 

6 
03.11.2010 – 
18.11.2010 

6 083 22.11.2010 - 1033 5050 6 083,- 

Spolu 14 979  119 4 968 9 892 14 979,- 

 
 Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 
C.2.1.4. Vlastné príjmy MKC v roku 2010 
 
V tabuľke č. 7 sú uvedené vlastné príjmy MKC v roku 2010 a celková suma prekontrolovaných 
vlastných príjmov.  
           Tabuľka č. 7 

P.č. Názov 
Skutočnosť k 

31.12.2010 
Kontrolované v  
celkovej sume  

1. Tržby z predaja - kultúrne podujatia, vystúpenia 134 386,00 
47 701,54 
14 046,99 

2. Ostatné výnosy -prenájom 60 169,00 49 841,06 
3. Zúčtovanie ostatných rezerv 587,00 - 
4. Tržby z predaja pódia 664,00 - 
5. Účelová dotácia na základe zmluvy č. 197/2010 1 500,00 1 500,00 
6. Výnosy zo štátneho rozpočtu MK SR 14 979,00 14 979,00 
7. Výnos transferov (EUROPA CINEMAS PARIŽ) 3 430,00 - 
8. Odpisy 36 732,00 - 

  Vlastné príjmy spolu 252 447,00 128 068,59 
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 Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 
C.2.2.3.1. Zmluvy o účinkovaní, príspevky príjemcov autorských odmien 
 
 MKC, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves uzatvára s účinkujúcimi v kultúrnych 
programoch „Zmluvu o účinkovaní“ podľa ust. § 39 zákona NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve 
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). 

V zmysle zákona NR SR č.13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch z 21. decembra 1992, od 
  01. 01. 1993 príspevky príjemcov autorských odmien výkonných umelcov (2%) ako i ďalšie príspevky 
uvedené v zákone vyberá  Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava. 
 Následnou finančnou kontrolou  boli skontrolované: 
- zmluvy o účinkovaní uzavreté MKC, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves a konkrétnymi 
umelcami za kalendárny rok 2010, 
- zrazené príspevky príjemcov autorských odmien výkonných umelcov (2%) MKC, Radničné 
námestie č. 4, Spišská Nová Ves za kalendárny rok 2010, ktoré boli zaslané Hudobnému fondu, 
Medená 29, 811 02 Bratislava. 

Za kalendárny rok 2010 MKC, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves uzavrelo celkovo  74  
zmlúv s účinkujúcimi. Celková čiastka 2% príspevku, ktorý bol umelcom v zmysle § 5 zákona NR SR  
č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch zrazený v priebehu roku 2010 v MKC, Radničné námestie č. 4, 
Spišská Nová Ves predstavuje čiastku 334,32 €. Na účet Hudobného fondu, Medená 29, 811 02 
Bratislava bol poukázaný dňa 10. 02. 2011. 

V zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch právnická osoba a 
fyzická osoba, ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok podľa § 5 ods. 1 formou preddavku vo výške 2 %. 
Zrazené finančné čiastky  vyúčtuje a odvedie za kalendárny mesiac vždy do 20. dňa nasledujúceho 
mesiaca príslušnému hudobnému fondu. Vyúčtovanie 2% príspevkov z odmien výkonných umelcov sa 
predkladá mesačne na predpísanom tlačive do 20. dňa nasledujúceho mesiaca Hudobnému fondu, 
Medená 29, 811 02 Bratislava.  

Dokladovou kontrolou bolo zistené: 
1. MKC, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves ako právnická osoba, ktorá vypláca odmenu 
účinkujúcim umelcom a zráža príspevok vo výške 2% príslušnému hudobnému fondu, nepoukázala 
a nevyúčtovala na predpísanom tlačive mesačne do 20. dňa nasledujúceho mesiaca zrazený príspevok 
za predchádzajúci príslušný mesiac roku 2010 Hudobnému fondu, Medená 29, 811 02 Bratislava.  

Uvedeným konaním MKC, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves porušilo § 6 ods. 1 
zákona NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.  

V zmysle ustanovení § 31 ods. 7 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení ostatných zákonov, subjekt  verejnej správy, ktorý porušil 
dodržiavanie zákona, je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednosť za porušenie dodržiavania 
zákona postup podľa osobitných predpisov. 
2. MKC, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves na základe zmluvy o vytvorení diela  
č. 137/2010 medzi umelcom a MKC, zo dňa 09. 06. 2010, ako právnická osoba odviedla  
dňa 10. 02. 2011 2% príspevok z odmeny účinkujúceho umelca  Hudobnému fondu, Medená 29, 811 02 
Bratislava, aj keď to bolo podľa článku 2, ods. 2.4 zmluvy o vytvorení diela, povinnosťou účinkujúceho 
umelca. 

Uvedeným konaním MKC porušilo § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých 
fondoch.  
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C.9.1.1.1. Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly 
 

Povinnosť vykonávať predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu ukladá  zákon NR SR  
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole). 

Finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou 
finančnou kontrolou. Cieľom predbežnej finančnej kontroly je zabrániť nehospodárnemu, neefektívnemu 
a neúčinnému vynakladaniu verejných prostriedkov. 

Na vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly má MKC, Radničné námestie č. 4, 
Spišská Nová Ves vypracovanú Smernicu č. 5/2007 s názvom „Smernica na vykonávanie predbežnej 
finančnej kontroly v podmienkach MKC Spišská Nová Ves“.  

V zmysle tejto smernice vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzuje svojím podpisom 
riaditeľ alebo zástupkyňa riaditeľa organizácie na kontrolovanom účtovnom doklade. 
 Prekontrolované boli došlé a odoslané faktúry, výberovým spôsobom príjmové a výdavkové 
pokladničné doklady za mesiace január, máj a december v roku  2010 takto: 
-  v mesiaci január boli prekontrolované príjmové doklady od čísla 1/2010 do 26/2010 a výdavkové 
doklady od čísla 1/2010 do 36/2010, 
-  v mesiaci máj boli prekontrolované príjmové doklady od čísla 94/2010 do 112/2010 a výdavkové 
doklady od čísla 110/2010 do 131/2010, 
- v mesiaci december boli prekontrolované príjmové doklady od čísla 225/2010 do 248/2010 
a výdavkové doklady od čísla 356/2010 do 397/2010.  
 Dokladovou kontrolou bolo zistené, že pracovníci MKC nemajú dispozičné poverenie riaditeľa 
organizácie vrátene vzorových podpisov na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v podmienkach 
MKC, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves.  

Z poverenia vedúceho orgánu verejnej správy musí byť jednoznačné, kto menovite má 
dispozičné poverenie na konkrétnom úseku činnosti danej organizácie vykonávať predbežnú finančnú 
kontrolu so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pripravovaných 
finančných operácií v súlade so schváleným rozpočtom na základe § 9 ods. 2 zákona NR SR  
č. 502/2001 Z. z. –„ Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim 
orgánu verejnej správy alebo zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie alebo správu 
majetku“.   

Uvedeným konaním MKC, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves porušilo zákon NR SR 
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V zmysle ustanovení § 31 ods. 7 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení ostatných zákonov, subjekt  verejnej správy, ktorý porušil 
dodržiavanie zákona, je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednosť za porušenie dodržiavania 
zákona postup podľa osobitných predpisov /napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce/.  

 
C.10.1. Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní v MKC v roku 2010 
 

Pre vykonávanie procesu verejného obstarávanie má MKC Spišská Nová Ves vypracované: 
1. Internú smernicu pre vykonávanie verejného obstarávania. 
2. Dodatok k internej smernici pre vykonávanie verejného obstarávania č. 3/2007 v zmysle zákona NR 
SR s č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.   

Kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ v roku 2010 nerealizoval žiadne verejné 
obstarávanie.  

 

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV následnej finančnej kontroly: 

1/ Nedodržanie limitu zostatkov pokladničnej hotovosti 



 19 

2/  Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly bez dispozičného poverenia 
3/ Nesprávne odvádzanie príslušnému hudobnému fondu  mesačne do 20. dňa nasledujúceho  
    mesiaca zrazený príspevok za predchádzajúci príslušný mesiac roku 2010.  

 
 
 

V Spišskej Novej Vsi dňa 04. 03. 2011 
 

Ing. Hyacinta Zozuľáková 
                                                                                  hlavná kontrolórka mesta, v. r.       


