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Správa o výsledku  kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou  Mesta 

Spišská Nová Ves. 
 

Hlavná kontrolórka 

 
Podľa  plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves na II. polrok  2013 

a v zmysle „Zásad kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou“ boli ukončené kontroly 
uvedené v nasledovnej tabuľke:  
 

Číslo  

 NFK 

Predmet následnej finančnej kontroly         Zistenia  Kontrolovaný subjekt Dátum 
výkonu  

07/2013 Preddefinovania jednotlivých typov predpisov, na 
zadefinovanie účtovacích predpisov pre účtovníctvo a 
na priraďovanie úhrad k predpisom za vyrubené dane, 
penále a úroky  z omeškania určené v informačnom 
systéme Korwin, v module  „Miestne dane a poplatky“ 
na MsÚ  Spišská Nová Ves. 

 

 
0 

 

Mestský úrad Spišská Nová 
Ves 

 

august 

september 

október 

10/2013 

 

            Implementácie programového rozpočtovania v 
rozpočtovom  procese Mesta Spišská Nová Ves, 
 hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť čerpania  
 výdavkov v súlade s programom č. 9 „Sociálna  
 starostlivosť“, vykonávanie monitoringu  
a vyhodnotenie  plnenia. 

 

 

2 

 
Mestský úrad Spišská Nová 
 Ves 

 

október 

11/2013 

 

   Implementácie programového rozpočtovania v 
rozpočtovom  procese Mesta Spišská Nová Ves, 
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť čerpania  
výdavkov v súlade s programom č. 9 „Šport“ 
vykonávanie monitoringu a vyhodnotenie  plnenia. 

0  
Mestský úrad Spišská Nová 
 Ves 

november 

 
I.Následná  kontrola  PK 07/2013  - preddefinovania jednotlivých typov predpisov, na zadefinovanie 
účtovacích predpisov pre účtovníctvo a na priraďovanie úhrad k predpisom za vyrubené dane, penále a úroky  
z omeškania určené v informačnom systéme Korwin, v module  „Miestne dane  a poplatky“ na MsÚ Spišská 
Nová Ves. 
 

Predmet a cieľ následnej kontroly 
 

 Predmetom následnej kontroly bolo preveriť v Informačnom systéme pre samosprávu KORWIN 
v module „Miestne dane a poplatky“ evidenciu daňových priznaní k miestnym daniam a poplatkom  ich 
prepojenie na modul „Účtovníctvo“. 
 Cieľom následnej kontroly bolo preveriť súlad kontrolovaných skutočností so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a vnútornými riadiacimi aktmi. 
  
B. Modul „Miestne dane a poplatky“ slúži na: 
● Daň z nehnuteľností 
● Daň za psa 
● Daň za užívanie verejného priestranstvá 
● Daň za ubytovanie 
● Daň za predajné automaty 
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● Daň za nevýherné hracie prístroje 
● Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 
● Daň za jadrové zariadenie 
● Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   
● Iné poplatky ( napr. nájomné, internet, hrobové miesta ) 
 
Pohľadávky mesta k 31. 12. 2012 
 
 K 31. 12. 2012 mesto vykazovalo pohľadávky za miestne dane a poplatky vo výške 918 105,77 €. 
Oproti predchádzajúcemu roku je to zníženie o viac ako 475 tis. €.  

 
V roku 2012 bolo  vydaných 216 rozhodnutí o začatí  daňového exekučného konania, na celkovú 
výšku nedoplatkov 159 348,43 Eur, z toho: 
a) na mzdu a dôchodok 127 rozhodnutí, 
b) na účet 84 rozhodnutí 
c) na hotové peniaze 4 rozhodnutia, 
d) na iný príjem 1 rozhodnutie.  
     Za účelom zabezpečenia daňových nedoplatkov bolo v roku 2012 vydaných 10 rozhodnutí o určení 
záložného práva na nehnuteľný majetok daňových dlžníkov v celkovej výške 23 262,58 Eur. 
     Daňovým exekučným konaním bola v roku 2012 získaná čiastka 126 929,87 Eur. V porovnaní 
s rokom 2011 je táto čiastka vyššia o 38 131,77 €.  
 (Údaje boli prevzaté zo Správy o vymáhaní nedoplatkov). 

 
 

     V tabuľke sú uvedené pohľadávky mesta k 31. 12. 2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom podľa 
druhu pohľadávky tak, ako sú vedené v účtovníctve mesta. 
 
 

Druh pohľadávky 
Rok 2011 Rok 2012 

spolu 
z toho po lehote 

splatnosti 
spolu 

z toho po lehote 
splatnosti 

311 - Odberatelia 0,00 0,00 0,00 0,00 

314 - Poskytnutie preddavkov 71 217,23 0,00 75 717,31 0,00 

 -energie spoločenstvá bytov 71 217,23 0,00 75 717,31 0,00 

315 - Ostatné pohľadávky 3 883,90 0,00 969,05 0,00 

318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov 1 596 035,71 1 452 927,51 1 541 898,04 1 465 205,78 

 -komunálny odpad 453 795,29 453 795,29 465 801,98 465 801,98 

 -nájomné ostatné 286 541,40 156 541,40 127 942,62 127 942,62 

 -faktúry 19 911,41 14 552,19 95 315,11 28 670,03 

 -pokuty za priestupky 7 836,28 7 836,28 2 100,29 2 100,29 

 -nájomné byty 672 847,56 672 847,56 702 461,24 702 461,24 

 -nájomné nebytové priestory 143 455,33 143 455,33 135 601,59 135 601,59 

 -ostatné (ŽP, práčovňa., predaj byty, pohrebníctvo..) 4 603,36 3 899,46 2 689,81 2 628,03 

 -dobropisy 7 045,08 0,00 9 985,40 0,00 

319 - Pohľadávky z daňových príjmov  540 020,83 540 020,83 449 892,94 449 492,54 

 z toho:          
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 -daň z nehnuteľností 498 575,28 498 575,28 406 327,17 406 327,17 

 -daň za psa 18 294,76 18 294,76 20 431,60 20 431,60 

 -daň za užívanie verejného priestranstva 10 313,56 10 313,56 10 426,15 10 426,15 

 -daň za užívanie VP trh 0,00 0,00 157,50 157,50 

 -zrušené dane 12 837,23 12 837,23 12 100,12 12 100,12 

 -daň za predajné automaty 0,00 0,00 50,00 50,00 

 -daň z ubytovania 0,00 0,00 400,40 0,00 

335 - Pohľadávky  voči zamestnancom 830,74 0,00 0,00 0,00 

341 - Daň z príjmov 0,00 0,00 1 842,36 0,00 

369 - Pohľadávky voči združeniu 0,00 0,00 0,00 0,00 

372 - Transfery a zúčtovanie mimo VS 371 326,22 140,00 0,00 0,00 

378 - Iné pohľadávky z toho: 440 329,18 4 839,15 459 320,89 1 509,75 

 -byty a nebytové priestory 422 212,48   447 852,99   

 -ostatné (škody) 1 519,75 1 519,75 1 509,75 1 509,75 

 -dohoda o pokonávke 16 596,95 3 319,40 9 958,15 0,00 

S p o l u 3 023 643,81 1 997 927,49 2 529 640,59 1  916 208,07 
 
Prevzaté zo záverečného účtu za rok 2012. 

 
Prehľad o pohľadávkach za miestne dane a poplatky Mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2012 
 

Druh dane, poplatku Nedoplatok 31.12.2012 

  Daň z nehnuteľnosti 406 327,17 

Daň za psa 20 431,60 

Daň za užívanie VP trh 157,50 

Daň za užívanie VP 10 426,15 

Zrušené dane 12 100,12 

Daň za predajné automaty 50,00 

Daň z ubytovanie 400,40 

S p o l u 449 892,94 
 

 
 
 
C. Dodržiavanie a využitie uvedeného modulu 

 
C.1.    Prehľad daňových dlžníkov na dani z nehnuteľností v konkurze 
 
 

Názov organizácie Adresa organizácie Dátum vyhlásenia  
AGROCHEM, a. s. Odorínska cesta, Spišská Nová Ves 24. 6. 2001 
AGS-Holding, akciová spoločnosť  
Spišská Nová Ves 

Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 6. 10. 2004 

ALVA, družstvo Kúpeľná 1/A, Prešov 21. 3. 2003 
CBA Považská Bystrica, a. s. Tatranská 296, Považská Bystrica  3.  6. 2008 
Detes Trade, a. s. Masarykova 26, Prešov 16. 1. 2001 

Geotechnik-holding, a. s. Chrapčiakova 7, Spišská Nová Ves 18. 11. 2008 

J.X.C. – INVEST, s. r. o. Hlavná 18, Košice 7. 1. 2010 
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L. O. S., s. r. o. Letisko, Spišská Nová Ves 16. 7.2001 
OSIVEX, a. s. Čkalovova 22, Košice 3. 8. 2000 
SLOVOSIVES, a. s. Štúrova 33, Košice 1. 12. 2009 
SNV SC Tulip, s. r. o. Bagarova 30, Martin 9. 12. 2010 
TESKO, s. r. o. Námestie Slobody 17, Spišský Štvrtok 17. 5. 2013 
Zelovoc SPIŠ,  s. r. o. Radlinského 17, Spišská Nová Ves 17. 1. 2000 

 
Celková výška nedoplatku daňových dlžníkov na dani z nehnuteľností v konkurze je 59 543 € . 
 
 
C.2.    Prehľad daňových dlžníkov na dani z nehnuteľností v reštrukturalizácií 

 
Názov organizácie Adresa organizácie Dátum vyhlásenia  

MAK TRADE, s. r. o. Masarykova 22, Prešov 15. 11. 2011 

OPAL – FYTOS, a. s. Petrovany – Vysielač 573 12. 7. 2013 

URANPRES, spol. s r. o. Čapajevova 29, Prešov 10. 5. 2013 

Widos, s. r. o. Podskala 1, Spišská Nová Ves 2. 8. 2013 

 
Celková výška nedoplatku daňových dlžníkov na dani z nehnuteľností v reštrukturalizácií je 34 141 €.  
 
C.3.  Prehľad daňových dlžníkov na dani z nehnuteľností v likvidácií 

 
Názov organizácie Adresa organizácie 

Dátum vstupu do 
likvidácie  

ST INVEST, spol. s r. o. v likvidácií Starý Hrádok 55 17. 10. 2011 

Bane, štátny podnik v likvidácií J. Fándlyho 13, Spišská Nová Ves 1. 9. 1997 

PRECHEM – výrobno odbytová spoločnosť, s. r. o. 
v likvidácií 

Odorínska cesta 1, Spišská Nová Ves 24. 10. 2006 

 
 
Celková výška nedoplatku daňových dlžníkov na dani z nehnuteľností v likvidácií je 236 523 €. 

 
 Mesto Spišská Nová Ves eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností aj u spoločností, na ktoré v 
zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 7/2005 Z. z.“) bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia. Oddelenie správy 
daní a poplatok na základe výziev zverejnených v Obchodnom vestníku prihlasuje nedoplatky na dani 
z nehnuteľností zaslaním prihlášok na príslušné súdy a správcom. Správca posudzuje prihlásené 
pohľadávky a rozhoduje o ich popretí. Zo strany správcov nebola žiadna nami prihlásená pohľadávka 
popretá. Po vyhlásení konkurzu a po povolení reštrukturalizácie sa v zmysle § 47 a § 114 zákona č. 
7/2005 Z. z. prerušujú všetky súdne a iné konania, takže nie je možné nedoplatky vymáhať 
daňovým exekučným konaním.  
 
 Oddelenie správy daní a poplatkov zasiela daňovým dlžníkom výzvy na zaplatenie daňového 
nedoplatku na dani z nehnuteľností v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. 
z.“). Doručením výzvy daňovému dlžníkovi sa predlžuje právo na vymáhanie daňového 
nedoplatku. V zmysle § 85 zákona č. 563/2009 Z. z.  právo na vymáhanie daňového nedoplatku 
zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. 
V súčasnosti neevidujeme žiadne nedoplatky na dani z nehnuteľností, ktoré sú premlčané. 
 
Uvedenú časť vypracovala referentka exekučného konania 
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ZÁVER:  
Modul „Miestne dane a poplatky“ informačného systému pre samosprávu Korwin v Meste Spišská Nová 
Ves spolupracuje s modulom účtovníctvo a sumarizuje na účte číslo 319 „Pohľadávky z daňových 
príjmov.“  
 
K 31. 2. 2013 suma pohľadávok na dani z nehnuteľnosti bola celkom 449 893 €. 
Z toho:  

1/ Dlžníci  na dani z nehnuteľností v konkurze     59 543 € 
2/ Dlžníci na dani z nehnuteľností v reštrukturalizácií je   34 141 €   
3/ Dlžníci na dani z nehnuteľností v likvidácií je           236 523 €  
______________________________________________________________ 
SPOLU:             330 207 € 
 
Rozdiel 449 893 – 330 207 = 119 686 € 
 
 Po vyhlásení konkurzu a po povolení reštrukturalizácie a v likvidácií sa v zmysle § 47 a § 114 
zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. prerušujú všetky súdne a iné konania, takže nie je možné 
nedoplatky vymáhať daňovým exekučným konaním. 
 

 
 

Následná PK 10/2013 – Implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese Mesta  
Spišská Nová Ves, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť čerpania výdavkov v súlade s programom č. 9  
„Sociálna starostlivosť“, vykonávanie monitoringu a vyhodnotenie plnenia. 
 

Vymedzenie predmetu kontroly 

 Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie 
v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 až 2011.                                                                                                              
 Predmetom následnej kontroly bola preveriť implementovanie programového 
rozpočtovania v programe č. 9 „Sociálna starostlivosť“ v Meste Spišská Nová Ves za sledované 
obdobie.   

B.1.2. Štruktúra programového rozpočtu  - program 9 – Sociálna starostlivosť 
 
Program 9 – Sociálna starostlivosť  
 
Podprogram  9.1   Starostlivosť o seniorov     
Prvok   9.1.1  Domov dôchodcov   
Prvok   9.1.2  Jedáleň 
Projekt  9.1.3  Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS   
Prvok   9.1.4  Zariadenie opatrovateľskej služby 
Projekt  9.1.5  Senior centrum – Rekonštrukcia ZOS a DD  
Prvok  9.1.6  Opatrovateľská služba 

          Následnou finančnou kontrolou  preddefinovania jednotlivých typov predpisov, na zadefinovanie  
účtovacích predpisov pre účtovníctvo a na priraďovanie úhrad  k predpisom   za vyrubené dane, penále a úroky  
z omeškania určené v informačnom systéme Korwin, v module  „Miestne dane  a poplatky“ na MsÚ  Spišská 
Nová Ves  v roku 2012, nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 



 7 

Prvok   9.1.7  Kluby dôchodcov 
Prvok   9.1.8  Lekárska posudková činnosť 
Prvok   9.1.9  Katarína 
Podprogram 9.2  Soc.- právna  ochrana detí a soc. kuratela  
Podprogram 9.3  Sociálna inklúzia  
Prvok  9.3.1  Jednorazové dávky v hmotnej núdzi 
Prvok  9.3.2  Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi 
Prvok   9.3.3  Pohreby bezdomovcov 
Prvok   9.3.4  Dom humanity 
Projekt   9.3.5 Terénna sociálna práca a sociálni pracovníci   
Podprogram 9.4  Finančná podpora mesta - dotácie  

 
C.2.1.1. Alokácia výdavkov do programovej štruktúry 
 
 Správca programu 9 – Sociálna starostlivosť alokoval výdavky rozpočtu relevantným 
podprogramom a programu tak, že súčet výdavkov prvkov/projektov sa rovnal výdavkom na 
podprogram, súčet výdavkov podprogramov sa rovnal výdavkom na program, ktorý je ním 
tvorený, súčet výdavkov programov sa rovnal výdavkom rozpočtu subjektu samosprávy. V ďalšom 
kroku kontrolovaný subjekt priradil výdavky, ktoré boli v klasickom rozpočte rozdelené podľa 
ekonomickej klasifikácie, funkčnej klasifikácie a pod. 
 
 Následnou kontrolou alokovania výdavkov do programovej štruktúry nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 
C.2.1.1. 1. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu  
 
 Mesto Spišská Nová Ves vypracovalo Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu 
mesta k 29.06.2012 v zmysle § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení jeho 
neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení a § 5, ods. 1 Pravidiel hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves . 
 Súčasťou tejto monitorovacej správy bolo aj plnenie ukazovateľov programu 9 – Sociálna 
starostlivosť k  30. 6. 2012.    
 
KONTROLÉ ZISTENIE: 
  
  Monitorovacia správa jednotlivých prvkov programu 9 – Sociálna starostlivosť obsahovala 
komentár, v ktorom nie je uvedené:  
 -  posúdenie nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom, 
 -  vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov,  
 -  prípadné návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov, čím uvedené komentáre 

nespĺňali náležitostí Metodiky MF SR. 
 
 Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt v programovom rozpočte na rok 2012, v podprograme 
9 – Sociálna starostlivosť, v rámci monitorovania podprogramu, porušil: 
1. Metodiku MF SR - Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni 

miestnej a regionálnej územnej samosprávy z roku 2007.  
2.  Pravidlá hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves § 5 ods. 1, zo dňa 

28. 04. 2009. 
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C.2.1.1.2. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2012 
 
 Hodnotenie programového rozpočtu mesto Spišská Nová Ves vykonalo k  31. 12. 2012. 
Uznesením MsZ Spišská Nová Ves č. 320/2013, zo dňa 24. 04. 2013, bolo schválené celoročné 
hospodárenie Mesta Spišská Nová Ves, súčasťou ktorého bola hodnotiaca  správa programového 
rozpočtu, ktorá bola vypracovaná v súlade s usmernením metodiky MF SR. 
 Súčasťou tejto hodnotiacej správy bolo aj hodnotenie plnenia ukazovateľov podprogramu 9 – 
Sociálna starostlivosť k 31. 12 2012.  
 
KONTROLÉ ZISTENIE: 
 
 Hodnotiaca správa jednotlivých prvkov programu 9 – Sociálna starostlivosť obsahovala 
komentár, v ktorom nie je uvedené: 
-  informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt 

merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť, 
-  vysvetlenie nesplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov, 
-  porovnanie efektívnosti a účinnosti porovnateľných údajov, čím uvedené komentáre nespĺňali 

náležitostí Metodiky MF SR. 
 
 Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt v programovom rozpočte na rok 2012, v podprograme 
9 – Sociálna starostlivosť, v rámci hodnotenia plnenia podprogramu, porušil: 
1. Metodiku MF SR - Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni 

miestnej a regionálnej územnej samosprávy z roku 2007. 
2.  Pravidlá hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves §5, ods. 1, zo dňa 

28. 04. 2009. 
 
  Z hľadiska užitočnosti, dopadu plánovaného a dosiahnutého vplyvu cieľov programu                  
 9 – sociálna starostlivosť s potrebami cieľovej skupiny môžeme konštatovať naplnenie zámeru – 
 zabezpečiť dostupné a kvalitné sociálne služby a sociálna pomoc pre všetkých, ktorí to 
 potrebujú v zmysle prijatého programového rozpočtu na rok 2012. 
 
Následná PK 11/2013 – Implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese Mesta  
Spišská Nová Ves, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť čerpania výdavkov v súlade s programom     
č. 12 „Šport“, vykonávanie monitoringu a vyhodnotenie plnenia. 
 
Vymedzenie predmetu kontroly: 

 Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie 
v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 až 2011.                                                                                                              
 Predmetom následnej kontroly bola preveriť implementovanie programového 
rozpočtovania v programe č. 12 „Šport“  v Meste Spišská Nová Ves za sledované obdobie.   

 
B.1.2. Štruktúra programového rozpočtu „ Šport“ 
 
Program 12 - Šport 
 
Podprogram    12.1  Mestská infraštruktúra športu - STEZ    
Prvok   12.1.1  Zimný štadión  
Prvok   12.1.2  Rekonštrukcia Zimného štadióna 
Prvok   12.1.3  Krytá plaváreň a letné kúpalisko 
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Prvok  12.1.4  Športová hala a réžia 
Prvok   12.1.5  Futbalový štadión 
Prvok   12.1.6  Kolkáreň 
Prvok  12.1.7  Atletický štadión 
Prvok   12.1.8  Tenisová hala 
Podprogram  12.2  Šport pre všetkých  
 
C.2.1.1.  Alokácia výdavkov do programovej štruktúry 
 
 Správca programu 12 – Šport alokoval výdavky rozpočtu relevantným podprogramom 
a programu tak, že súčet výdavkov prvkov sa rovnal výdavkom na podprogram, súčet výdavkov 
podprogramov sa rovnal výdavkom na program, ktorý je ním tvorený, súčet výdavkov programov 
sa rovnal výdavkom rozpočtu subjektu samosprávy v programe 12 – Šport..  
 
 Následnou kontrolou alokovania výdavkov do programovej štruktúry nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 
C.2.1.2. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu  
 
 Mesto Spišská Nová Ves vypracovalo Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu 
mesta k 30.06.2012 v zmysle § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení jeho 
neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení a § 5, ods. 1 Pravidiel hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves . 
 Súčasťou monitorovacej správy Mesta Spišská Nová Ves bolo aj plnenie ukazovateľov 
programu  12 – Šport k 30. 06. 2012.   
 
 Kontrolovaný subjekt v monitorovacej správe porovnal plánované a dosiahnuté výstupy 
a výsledky k 30. 06. 2012, vypracoval komentár, ktorý obsahoval vysvetlenie neplnenia plánovaných 
výstupov a výsledkov, prípadné návrhy na riešenie zistených nedostatkov“ merateľných ukazovateľov 
programu 12. Šport. Uvedené komentáre spĺňali náležitostí vydanej Metodiky programového 
rozpočtovania Ministerstva financií SR. 
 Následnou kontrolou monitorovania plnenia programového rozpočtu k 30. 06. 2012 
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 
C.2.1.3. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu za rok 2012 
 
 Hodnotenie programového rozpočtu Mesto Spišská Nová Ves vykonalo k  31. 12. 2012. 
Uznesením MsZ Spišská Nová Ves č. 320/2013, zo dňa 24. 04. 2013, bolo schválené celoročné 
hospodárenie Mesta Spišská Nová Ves, súčasťou ktorého bola hodnotiaca správa programového 
rozpočtu, ktorá bola vypracovaná v súlade s usmernením metodiky Ministerstva financii SR. 
 
 Súčasťou hodnotiacej správy Mesta Spišská Nová Ves bolo aj plnenie ukazovateľov programu  
12 – Šport k 31. 12. 2012.    
 
 Kontrolovaný subjekt v hodnotiacej správe porovnal plánované a dosiahnuté výstupy 
a výsledky k 31. 12. 2012, vypracoval komentár, ktorý obsahoval vysvetlenie neplnenia plánovaných 
výstupov a výsledkov, prípadné návrhy na riešenie zistených nedostatkov“ merateľných ukazovateľov 
programu 12. Šport. Uvedené komentáre nespĺňali náležitostí vydanej Metodiky programového 
rozpočtovania Ministerstva financií SR. 
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 Následnou kontrolou hodnotenia plnenia Programového rozpočtu za rok 2012 nebolo 
zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
 
C.2.1.5. Rozpočtový informačný systém 
 Zber rozpočtov samosprávnych subjektov bude od 1. januára 2014 prebiehať prostredníctvom 
centrálneho Rozpočtového informačného systému – RIS.SAM. Tento systém predstavuje komplexné 
riešenie pre zber rozpočtu, jeho zostavovanie, úpravy, ako aj správu programového rozpočtovania. 
 Mesto Spišská Nová Ves v súčasnosti využíva vlastný informačný systém Korwin, ktorý plne 
pokrýva potreby v oblasti rozpočtového riadenia a správy programového rozpočtu. Je potrebné 
uvažovať nad využitím automatizovaného prenosu dát z pôvodného systému do novej bezplatne 
poskytnutej aplikácie RIS.SAM, čím nebude dochádzať k duplicite vykonávaných prác pri tvorbe 
a implementácii programového rozpočtu.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Vypracovala:  Ing. Hyacinta Zozuľáková 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa 25. 11. 2013 


