
 

          Spišská Nová Ves   10. 02. 
2009 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO       
dňa 19. 02. 2009 
 
 
PREDMET 

Správa o kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky  Mesta Spišská Nová Ves za rok 2008 
__________________________________________________________________ 
 
Predkladá:  Ing.  Hyacinta Zozuľáková 
  
Spracovala: Ing. Hyacinta Zozuľáková  
  
Prerokované:  
  
Dôvod predloženia: v zmysle ustanovenia  § 18 f  ods. 1 písm. d, e) Zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení 
  
  
  
Podpisy:  
 
 
  
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 

Berie na vedomie 

             1. Správu o kontrolnej činnosti v roku 2008 
2. Správa o evidencií a kontrole sťažnosti a petícií  v roku 2008. 

 



 2 

 
      Útvar hlavného kontrolóra        
      Mesta Spišská Nová Ves 
 S p i š s k á  N o v á  V e s  
 
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolora Mesta Spišská Nová Ves 

v roku 2008. 
 

A. 
 Útvar hlavnej  kontrolórky v roku 2008 vykonával kontrolnú činnosť v súlade s jeho 
kompetenciami vyplývajúcimi zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 
predpisov a zásad kontrolnej činnosti. Kontrolnú činnosť vykonával do 30. 06. 2008 hlavný kontrolór 
mesta a od 01. 07. 2008 vykonávala kontrolnú činnosť v roku 2008 hlavná kontrolórka mesta. 
 Zameranie kontrolnej činnosti bolo určené Plánom kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2008 
schváleným MsZ a Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok tiež chváleným MsZ Mesta Spišská Nová 
Ves. 
  
V kontrolovanom roku 2008 boli vykonané kontroly uvedené v nasledovnej tabuľke: 
 

Číslo 
kontr. 

                                                           
Predmet kontroly         

    
Zistenia                                    

                                                               
Kontrolovaný subjekt 

Dátum 
výkonu  

1/2008 Kontrola prijatých opatrení na základe 
vykonaných kontrol 

2 Mestský úrad Spišská Nová Ves 04.02. 
2008 

2/2008 Kontrola financovania a dokumentácie 
investičnej akcie „Rekonštrukcia parkoviska 
pri bývalom okresnom súde“ 

0 Mestský úrad Spišská Nová Ves 02.02.   
15.02. 
2008      

3/2008 Kontrola dodržiavania VZN č. 7/2006 
a 1/2007 o poskytovaní dotácií a návratných 
finančných výpomocí za rok 2007 

7 Mestský úrad Spišská Nová Ves 11.02. 
19.05. 
2008 

4/2008 Kontrola plnenia zmluvy o výkone vo 
verejnom záujme v mestskej verejnej doprave 
na rok 2007  

8 EUROBUS, a. s. – DZ Spišská 
Nová Ves 

04. 02.   
19. 03. 
2008 

5/2008 Kontrola rozpočtového hospodárenia Mesta 
Spišská Nová Ves za rok 2007 

0 Mestský úrad Spišská Nová Ves 27. 02.  
30. 04.  

6/2008 Kontrola realizácie a financovania 
investičných akcií STEZ za rok 2007 

2 Príspevková organizácia mesta 
„Správa telovýchovných a 
energetických zariadení SNV  

09.05.   
29. 05. 
2008 

7/2008 Kontrola rozpočtového hospodárenia, 
účtovnej evidencie, hospodárenie s majetkom 

0 ZŠ Komenského ulica, Spišská 
Nová Ves 

02.06. 
13,06. 
2008 

PK-
09/2008 

Kontrola splnenia opatrení prijatých nápravu 
nedostatkov zistených finančnou kontrolou 
a na odstránenie príčin ich vzniku 

4 Mestský úrad Spišská Nová Ves Júl,august  

2008 

NK-
02/2008 

Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľnosti 
a kontroly škôd spôsobených mestu z dôvodu 
nezískania nehnuteľnosti Sadová 1 do 
vlastníctva mesta 

14 Mestský úrad Spišská Nová Ves október 

november 

2008 



 3 

PK-
11/2008 

Kontrola hospodárenia príspevkovej org. 
mesta Zoologická  záhrada Spišská Nová 
Ves za rok 2007 

1 Zoologická záhrada Mesta Spišská 
Nová Ves 

27.08.  

28.11. 

2008 

PK- 
12/2008 

Kontrola plnenia plánu zavedenia eura 
v podmienkach mesta 

0 Mestský úrad Spišská Nová Ves 24.11. 
28.11. 

PK-
10/2008 

Kontrola rozpočtu príjmov a výdavkov mesta 
z I. polrok 2008 

0 Mestský úrad Spišská Nová Ves november 
december 

 SPOLU: 38   

 

   

       V roku 2008 bolo ukončených celkom  12 kontrol. Na základe poverenia primátorom mesta 
v zmysle Zásad o kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou bola vykoná rozsiahla 
následná finančná  kontrola č. NK-02/2008 „Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľnosti a kontroly škôd 
spôsobených mestu z dôvodu nezískania nehnuteľnosti Sadová 1 do vlastníctva mesta“, ktorá nebola 
uvedená v pláne kontrolnej činnosti. Z uvedeného dôvodu boli  3 kontroly z plánu kontrolnej činnosti na 
II. polrok 2008 postúpené do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 schváleného MsZ – Uznesenie 
č. 434 zo dňa 11. 12. 2008. Sú to nasledovné kontroly: 

1/ Kontrola hospodárenia v Domove dôchodcov  

2/ Kontrola dodržiavania zásad používania služobných motorových vozidiel 

3/ Kontrola hospodárenia ZŠ Lipová 

      Správy o výsledku vykonaných  kontrol boli hlavnou kontrolkou mesta predkladané vždy po 
ukončení kontroly na najbližšom mestskom zastupiteľstve. 

       

B. 

 

         Útvar hlavnej kontrolórky vedie evidenciu sťažnosti a petícií podľa zákona č. 152/1998 Z. z. 
o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, vykonáva kontrolu ich vybavovania.  

 

S P R Á V A 

o vybavovaní sťažnosti a petícií za rok 2008 

 
          Útvar hlavného kontrolóra vedie evidenciu sťažností, petícií podľa zákona č. 152/1998 Z.z. 
o sťažnostiach a zákona č. 85/1990Z.z. o petičnom práve a vykonáva kontrolu ich vybavovania a 
  evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií  podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám. 

 
K 31. 12. 2008 mesto Spišská Nová Ves  prijalo do evidencie sťažnosti a petície uvedené nasledovnej 
správe“ 
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Sťažnosti za rok 2008:         
        
Číslo 
sťažnosti 

Dátum 
doručenia 

Dátum 
vybavenia 

Obsah podania Výsledok 

01/2008 04.01.2008 22.01.2008 fajčenie na chodbách byt. domu Filinského č. 9 - 
niektorí nájomníci  

opodstatnená 

02/2008 19.02.2008 18.03.2008 znečisťovanie ovzdušia dymom podnikateľskou 
prevádzkou 

čiastočne opodstatnená 

03/2008 19.02.2008 17.03.2008 sťažnosť na chovanie príslušníkov MsP zastavené šetrenie 
04/2008 04.04.2008 16.04.2008 podnet na riešenie dvoch problémov od občanov sídl. 

Západ – ozvučenie bežných omší mimo chrám 
a rešpektovanie práva ostatných občanov, riešiť 
parkovanie v tejto časti sídliska komplexne  

opodstatnená 

05/2008 10.04.2008 22.04.2008 vytváranie nepovolenej skládky odpadu v dvorovej 
časti domu na Zimnej ul. 

opodstatnená 

06/2008 22.04.2008 –––––––– šírenie nepríjemného zápachu z bytu  zaslané na vedomie 
07/2008 25.06.2008 10.07.2008 neoprávnený vstup na prenajatý pozemok a žiadosť 

o zastavenie nepovolenej stavby 
neopodstatnená 

08/2008 01.07.2008 22.07.2008 nesúhlas s výstavbou bytov na území, či bola 
vypísaná verejná súťaž na odpredaj areálu, 
neprejednanie zámeru s vlastníkmi susediacich 
pozemkov 

neopodstatnená 

09/2008 01.07.2008 22.07.2008 nesúhlas s výstavbou bytov na území, či bola 
vypísaná verejná súťaž na odpredaj areálu, 
neprejednanie zámeru s vlastníkmi susediacich 
pozemkov 

neopodstatnená 

10/2008 11.07.2008 28.07.2008 sť. na postup zamestnancov MsÚ pri vydávaní 
kolaudačného rozhodnutia – polyfunkčný dom 
Nábrežie Hornádu  

neopodstatnená 

11/2008 18.07.2008 30.07.2008 využitie územia v súlade so schváleným ÚP mesta – 
nesúhlas s výstavbou bytov 

neopodstatnená 

12/2008 23.07.2008 23.07.2008 
postúpená 
na OR PZ 
SNV 

sť. na postup policajtov neprešetrovaná 

13/2008 01.08.2008 26.08.2008 sť. na správanie sa nájomcu v mestskom bytovom 
dome  Fabíniho  č. 4 

opodstatnená 

14/2008 19.08.2008 –––- porušenie stavebného povolenia na stavbu „Radové 
garáže“  44 garážových boxov 

dištancovanie sa 
sťažovateľa od obsahu 
listu, ktorého nie je 
autorom – list zo dňa 
25.08.2008 

15/2008 20.08.2008 –––– sť. na prácu zamestnanca a poslanca MsZ pri 
výstavbe garážových boxov 

dištancovanie sa 
sťažovateľa od obsahu 
listu, ktorého nie je 
autorom – list zo dňa 
25.08.2008 

16/2008 22.08.2008 16.09.2008 sť. na prešetrenie stavebných úprav v byte v BD Za 
Hornádom  

opodstatnená 

1/2008 02.09.2008 01.10.2008 sť. vlastníkov bytov Hviezdosl. ul. č. 1-3 SNV na 
rušenie nočného kľudu podnikateľskou prevádzkou 

opodstatnená 

18/2008 03.09.2008 16.10.2008 susedské vzťahy - stekanie dažďovej vody zo 
susedovho pozemku 

neopodstatnená 

19/2008 04.09.2008 10.11.2008 vykonávanie stavebných prác v byte a následne 
popraskanie múrov v byte sťažovateľky 

v riešení (stavebník 
nepredložil posúdenie 
možných negatívnych 
vplyvov z dôvodu 
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stavebných prác v byte) 
20/2008 28.08.2008 23.09.2008 odpredaj a kúpa pozemku neopodstatnená 
21/2008 16.09.2008 18.09.2008 sť. obyvateľa sídliska Mier  na neosadenie veľkej 

športovej bránky na trávnatej ploche, ktorá spadla na 
desaťročného chlapca 

čiastočne 
opodstatnená 

22/2008 23.09.2008 10.10.2008 sť. SVBaNP  zo sídliska Západ v SNV na  rušenie 
nočného kľudu, znečistené okolie a nevyhovujúci 
stav mestskej komunikácie pred obytným blokom 

opodstatnená 

23/2008 01.10.2008 30.10.2008 SVBaNP z Hviezdoslavovej ul. na znepríjemnenie 
bývania vchádzaním dymu do bytov z RD s 
predajňou 

opodstatnená 

24/2008 08.10.2008 28.10.2008 podnet na neriešenie námietok  na výzvu - zaplatenie 
nedoplatku na dani z nehnuteľnosti 

neopodstatnená 

25/2008 10.10.2008 07.11.2008 zaslanie podnetu - stanoviska od RÚVZ v SNV z 
prešetrenia hygienických podmienok bývania 
v BD, Potočná 14/5  – hygienické podmienky bývania 
sú nevyhovujúce. Zistené skutočností: BD má 
poškodené schodisko v niektorých častiach chýba 
zábradlie, chýbajú vstupné dvere, okná aj s rámami, 
poškodená strecha, obvodové steny spoločných 
častiach sú poškodené, znečistené,  pomaľované. Vo 
vstupnom priestore a pod schodiskom sa nachádza 
rôzny odpad. V byte,  v ktorom bolo vykonané 
prešetrenie nie je prívod vody, kúpeľňa neexistuje, 
strop zateká 

opodstatnená 

26/2008 22.10.2008 19.11.2008 podnet zamestnanca základnej školy  na prešetrenie 
diskriminácie jeho osoby a potlačovanie základných 
ústavných práv 

neopodstatnená 

27/2008 03.11.2008 10.11.2008 sť. na konanie zamestnanca MsÚ pri vybavovaní 
potvrdenia o vybavovaní pohrebu rodinného 
príslušníka pre manželku do zamestnania 

neopodstatnená 

28/2008 18.11.2008 27.11.2008 sť. na znečisťovanie a ohrozovanie životného 
prostredia a života obyvateľov sídliska, na sústavné 
porušovanie dopravných predpisov  vodičmi motor. 
vozidiel  ničenie trávnatých plôch 

opodstatnená 

29/2008 19.11.2008 –––– sť. na znečisťovanie životného prostredia holubmi- 
hniezdenie na okne bytu v BD 

zaslané na vedomie 

30/2008 26.11.2008 23.12.2008 sť. na rušenie nočného kľudu a rušenie občianskeho 
spolužitia a verejného poriadku 

v riešení - zabezpečiť 
meranie hluku  

31/2008 27.11.2008 10.1.2008 sť. na hlučných susedov  priestupok - pohovor 
32/2008 28.11.2008 23.11.2008 sť. na opätovné prehodnotenie správania sa nájomcu 

mestského bytu 
opodstatnená 

33/2008 10.12.2008 anonymné 
podanie 

zlikvidovanie pamätnej tabule z verejného 
priestranstva - miesta tragédie 

v riešení 

34/2008 15.12.2008 11.01.2009 na hlučné správanie sa nájomcu a jeho návštev 
v byte v nočných hodinách 

opodstatnená 

35/2008 11.12.2008 17.12.2008 odstránenie nezákonného stavu zo strany MsÚ 
k nehnuteľnosti na Sládkovičovej ul. 

požiadanie o doplnenie 
podkladov k prešetreniu 

36/2008 30.12.2008 09.01.2009 sť. na znečisťovanie životného prostredia holubmi - 
hniezdenie na okne bytu v BD 

vrátené na vybavenie 
RÚVZ  v SNV 
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Petície za rok 2008: 
 

Číslo 
petície 

Dátum  
doručenia 

Dátum  
vybavenia 

Obsah petície Výsledok 

01/2008 25.01.2008 18.02.2008 občania časti mesta Spišská Nová Ves – 
Hájik 
za riešenie nepriaznivej bytovej otázky  

opodstatnená 

02/2008 29.01.2008 25.02.2008 občania Kamenárskej ul. č.1-4 za 
bezpečnejšie a zdravšie sídlisko Západ 

opodstatnená 

03/2008 26.02.2008 28.02.2008 Občania Potočnej ul sú proti prisťahovaniu 
občanov, ktorí nie sú prihlásení k pobytu 
v mesta SNV. Ako dôvod uvádzajú: časté 
hádky, bitky a páchanie trestnej činnosti, 
znečisťujú okolie a devastujú byty  

opodstatnená – v 
riešení 

04/2008 24.04.2008 15.05.2008 petícia občanov SR vo veci zachovania 
plurality poskytovateľov sociálnych služieb 
v územnom obvode mesta a aby v dôsledku 
neposkytnutia finančného príspevku SKCH 
nedošlo k zrušeniu opatrovateľskej služby 
SKCH občanom v územnom obvode mesta 
SNV 

neopodstatnená 

05/2008 07.07.2008 31.07.2008 obyvatelia Krčméryho ul. v SNV – vo veci 
rušenia nočného kľudu šírením hlasnej 
hudobnej produkcie z prevádzkarne  

opodstatnená 

06/2008 05.09.2008 09.09.2008 
zaslaná výzva na 
odstránenie 
nedostatkov v petícií - 
nepredloženie 
podpisových hárkov 

nesúhlas s umiestnením kontajnerov vzadu 
za bytovým domom na Triede 1. mája 61 

Petícia sa 
neprešetrovala 
z dôvodu nedoplnenia -
nepredloženia 
podpisových hárkov  

07/2008 05.09.2008 09.09.2008 
zaslaná výzva na 
odstránenie 
nedostatkov v petícií - 
nepredloženie podpis. 
hárkov 

nesúhlas s parkovaním auta  pod oknami 
BD na Triede 1. mája 61 v SNV 

Petícia sa 
neprešetrovala 
z dôvodu nedoplnenia -
nepredloženia 
podpisových hárkov 

 
 
Dňa:   09.02.2009 
Tabuľky o evidencií petícií a sťažnosti vyhotovila: Katarína Klocháňová   _______________________ 
 
 
Schválila: Ing. Hyacinta Zozuľáková    
      hlavná kontrolórka mesta                                                        ––––––––––––––––––––––- 
 
 
     V centrálnej evidencií sťažnosti mesta boli v roku 2008 zaevidovaných 36 sťažnosti a 7 petícií, ich 
obsahy sú uvedené v tabuľke.  
 
C. Iné činnosti 
 
Hlavná kontrolórka mesta a zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra okrem predchádzajúcich  
kontrolných  činností v roku 2008: 

- spracovali správy o výsledkoch kontrol a správy o kontrolnej činnosti 
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- spracovali plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008 a I. polrok 2009 
- spracovali stanovisko k návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2009 - 2011 

      
 
V Spišskej Novej Vsi dňa 10. 02. 2009 
 
 
Ing. Hyacinta Zozuľáková, hlavná kontrolórka mesta                 ............................................... 


