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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 I. 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  

03/2013 „Zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti  
financovania školských  zariadení  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  Mesta Spišská Nová Ves v súlade  s  
ustanovením § 6 ods. 12 zákona NR SR č.596/2003  Z.  
z.o štátnej správe  v školstve a  školskej  samospráve.“ 
 

 

 
1 

 

Mestský úrad Spišská Nová 
Ves 

 

apríl  

máj 

04/2013 

 

Plnenie Všeobecne záväzného nariadenie č. 8 /2011 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a 
školských zariadení zriadených na území mesta 
Spišská Nová Ves na rok 2012 

 

 

3 

 
Mestský úrad Spišská Nová 
 Ves 

 

 jún 

05/2013 

 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 
 o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty  
príslušníka Mestskej polície Spišská Nová Ves“. 

0 Mestský úrad Spišská Nová 
 Ves, MsP 

jún 

06/2013 Následná finančná kontrola plnenia a hodnotenia 
programového rozpočtu a programov Mesta  
Spišská Nová Ves – program 10.2 – Základné školy 
 

2 Mestský úrad Spišská Nová 
 Ves, ZŠ 

máj 

 
I. Následná finančná kontrola  PK 03/2013  - „Zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 
financovania školských  zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Spišská Nová Ves v súlade  s  
ustanovením § 6 ods. 12 zákona NR SR č.596/2003  Z.  z.o štátnej správe  v školstve a  školskej  
samospráve.“ 
 Účelom následnej finančnej kontroly bolo preveriť dodržiavanie a súlad všeobecne záväzných 
právnych predpisov v súlade s rozpočtom všetkých školských zariadení zriadených Mestom Spišská 
Nová Ves, ktoré sú financované z výnosu dane obcí v súlade so zákonom NR SR č. 564/2003 Z. z. 
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v  z. n. p. a nariadením vlády SR 
č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z. n. p. 
 Následná finančná kontrola bola zameraná najmä na dodržiavanie zákona NR SR č. 502/2001 
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v 
znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 
 
1/  Tvorba a plnenie príjmov a výdavkov verejného rozpočtu originálnych 
     kompetencií   v roku 2012 
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 Metodický pokyn určuje rozsah a spôsob vypĺňania a predkladania štatistického výkazu Škol 
(MŠVVŠ SR) 40 – 01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských 
zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 09. 2011 (ďalej 
len „výkaz 40-01“).  

Zisťovanie sa vykonáva na základe § 7 ods. 12 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Zriaďovatelia škôl a školských zariadení (krajské školské úrady, štátom uznaná cirkev alebo 
náboženská spoločnosť a iná právnická a fyzická osoba) oznamujú požadované údaje podľa stavu k 
15. septembru obci do 25. septembra kalendárneho roka. Obec je povinná poskytnúť tieto údaje za 
všetky školy a školské zariadenia so sídlom na jej území príslušnému krajskému školskému úradu do 
30. septembra kalendárneho roka. Krajský školský úrad je povinný oznámiť údaje poskytnuté obcami 
vo svojej územnej pôsobnosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej 
len „MŠVVaŠ SR“) do 10. októbra kalendárneho roka.  

Údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci 
kalendárny rok (ďalej len „údaje“) poskytujú zriaďovatelia škôl a školských zariadení v súčinnosti so 
školami a školskými zariadeniami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a obce prostredníctvom webovej 
aplikácie umiestnenej na adrese http://web.uips.sk/v40/.  

Zriaďovatelia škôl a školských zariadení uvedú vo výkaze 40–01 iba počet detí, žiakov a poslucháčov, 
ktorí sú do základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení prijatí 
na základe rozhodnutia riaditeľa podľa § 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ak zákon č. 596/2003 Z. z. neustanovuje inak.  

 
Dokladovou kontrolou boli prekontrolované údaje o počte detí  v zmysle ustanovení  § 7 ods. 12 
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,  a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov. 
 
Údaje o počte nahlásených detí k 15. septembru 2011 súhlasia s počtom detí uvedeným  vo webovej 
aplikácii na adrese http://web.uips.sk/v40/.  

2/ Poskytovanie finančných prostriedkov na financovania školských zariadení  
z výnosu dane mesta zriaďovateľom Mesto v porovnaní s  nariadením vlády  SR  
č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z.n.p. určuje kritéria a 
váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších 
územných celkov. 
 Uvedené nariadenie vlády určuje výpočet originálnych kompetencií pre školské jedálne /ŠJ/, 
školské kluby detí /ŠKD/, školské strediska záujmovej činností /ŠSZČ/, základné umelecké školy /ZUŠ/ 
a materské školy so školskou jedálňou /MŠsŠJ/.  

Prehľad výpočtu je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Školské .zariadenie 

Koef  
668/ 
2004 
Z.z. 

Počet detí, 
stravníkov 
podľa        

Škol 40-01 

Prepočítaný 
počet detí, 
počet 

stravníkov 

Pridelená 
dotácia na 
1 žiaka  z 
podiel daní 

Pridelená 
dotácia z 

podielových 
daní na rok 
2012 v €                   

(*) 

Skutočnosť             
na 1 žiaka 

Skutočnosť             
1.-12. 2012 v € 

 
Rozdiel medzi 
podiel. daní a 

   skutočnosť 

ŠJ Nad Medzou 1 2 688 1 376 119 81 872,00 108,42 74 595,00   7 277 

ŠKD Nad Medzou 1 6 429 2 574 357 153 153,00 170,60 73 190,00  79 963 

Spolu       
 

235 025,00 
 

147 785,00  87 240 



 4 

ŠJ Lipová 13 2 365 730 119 43 435,00 149,50 54 570,00 - 11 135 

ŠKD Lipová 13 6 217 1 302 357 77 469,00 234,80 50 953,00  26 516 

ŠSZČ Lipová 13 3,2 146 467,2 190,40 27 798,40 135,58 19 788,00  8 010 

Spolu       
 

148 702,40 
 

125 311,00  23 391 

ŠJ Levočská 11 2 501 1 002 119 59 619,00 117,57 58 906,00 713 

ŠKD Levočská 11 6 402 2 412 357 143 514,00 207,81 83 540,00 59 974 

Spolu       
 

203 133,00 
 

142 446,00 60 687 

ŠJ Z.Nejedlého 2 2 615 1 230 119 73 185,00 105,18 64 687,00 8 498 

ŠKD Z.Nejedlého 2 6 470 2 820 357 167 790,00 208,46 97 979,99 69 811 

ŠSZČ Z.Nejedlého 2 3,2 499 1 596,8 190,40 95 009,60 140,98 66 262,48 28 747 

Spolu       
 

335 984,60 
 

228 929,47 107 056 

ŠJ Ing.O.Kožucha 11 2 558 1 116 119 66 402,00 112,86 62 978,00 3 424 

ŠKD Ing.O.Kožucha 11 6 374 2 244 357 133 518,00 212,56 79 500,00 54 018 

ŠSZČ Ing.O.Kožucha 11 3,2 503 1 609,6 190,4 95 771,20 150,99 75 952,00 19 819 

Spolu       
 

295 691,20 
 

218 430,00 77 261 

ŠJ Komenského 2 2 500 1 000 119 59 500,00 117,81 58 905,00 595 

ŠKD Komenského 2 6 450 2 700 357 160 650,00 188,82 84 970,00 75 680 

Spolu       
 

220 150,00 
 

143 875,00 76 275 

ŠJ Hutnícka 16 2 548 1 096 119 65 212,00 112,23 61 506,00 3 706 

ŠKD Hutnícka 16 6 301 1 806 357 107 457,00 219,42 66 047,00 41 410 

Spolu       
 

172 669,00 
 

127 553,00 45 116 

Spolu ŠJ,ŠKD,ŠSZČ 
    

1 611 355,20 
 

1 134 329,47 
 

477 026 

     
 

 
 

 

CVČ Adam 3,2 2 691 8 611,2 190,40 512 366,40 198,06 533 000,00 - 20 634 

CVČ celkom: 
    

512 366,40 
 

533 000,00 - 20 634 

ZUŠ J.Fabiniho 1 

13 405 5 265 773,50 313 267,50 807,16 626 899,90 -313 632 

8 618 4 944 476 294 168,00    294 168 

Spolu ZUŠ: 
    

607 435,50 
 

626 899,90 -19 464 

MŠ,ŠJ 

31 1 146 35 526 1 844,52 2 113 797,00 2 123,37 2 446 572,00 
 

- 332 775 

61 2 122 3 629,50 7 259,00    
 

7 259 
Spolu MŠ, ŠJ:: 

 
    

2 121 056 
 

      2 446 572,00  
 

- 325 516 
Spolu 

ŠJ.ŠK,SŠZČ,CVČ,ZUŠ 
a MŠ sŠJ 

    
4 852 213,10 

 
4 740 800,47 

 
 

111 412 

 

Neštátne školské zariadenia neboli predmetom kontroly. 

 
Neštátne školské zariadenia  v Meste Spišská Nová Ves 

 
Príjemca dotácie Normatív  

Podľa VZN 
Počet detí podľa Škol 
40-01 

Vypočítaná dotácia na rok  
2012 v € 

Pridelená dotácia na rok 
2012 v € 

Evanjelická materská škola SNV 1 604,50 35 56 158,00 56 158,00 
S p o l u x  35 56 158,00 56 158,00 
Spišská  katolícka charita SNV ŠSZČ 129,30 27 3 491,10 3 491,00 
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Spišská katolícka charita SNV-ŠJ 88,00 44 3 872,00  3 872,00 
S p o l u x 71 7 363,10 7 363,00 
ZŠ sv. C a M, Markušovská cesta 8 – ŠKD 229,60 308 70 716,80 70  717,00 
ZŠ sv. C a M, Markušovská cesta 8 – ŠJ 88,00 331 29 128,00 29 128,00 
S p o l u x 639 99 845,80 99 845,00 
ALŹBETKA, n. o. – súkromná MŠ 1 604,50 15 24 068,00 24 068,00 
S p o l u x 760 188 433,90 187 434,00 

 

 Ako je uvedené v tabuľkách suma použitých finančných prostriedkov pre originálne 
kompetencie bola 4 740 800 € za zriaďovateľa Mesto Spišská Nová Ves a 187 464 € za neštátne 
školské zariadenia  čo je celkom predstavovalo  sumu 4 928 264 €. Z výnosu z podielových daní v roku 
2012, ktorý bol rozpočtovaný v sume  10 300 000 € to predstavuje 47,84 %. 

Skutočný výnos z podielových daní v roku 2012 bol o 5% krátený na sumu 9 818 649 €. Skutočne bolo 
poskytnutých z výnosu podielových daní 50,19 %  v roku 2012 mestom na  školské zariadenia.  

Či mesto pridelí na originálne kompetencie viac ako 40% malo rozhodnúť vedenie mesta 
a následne MsZ prostredníctvom výšky dotácie určenej VZN a schváleného rozpočtu pre 
konkrétne zariadenia. 

Ak v priebehu roka mesto zaznamená pokles výnosu podielových daní uvedený pokles 
premietne do originálnych kompetencií dodatkom k VZN. 

 Uvedený postup v zmysle metodických pokynov v roku 2012 nebol dodržaný. 

 
 
Poskytovanie finančných prostriedkov na originálne kompetencie v porovnaní so schváleným 
VZN č. 8/2011 
 
 Výpočet rozdielov pre jednotlivé zariadenia schválené VZN  - normatív a skutočne poskytnuté 
finančné prostriedky v roku 2012 sú uvedené v tabuľke: 
 
Príjemca dotácie 

Počet 
žiakov  
Škol 40-

01 

Normatív 
na žiaka 
VZN 

Dotácia na 
rok 2012             
VZN 

Skutočný 
normatív 
na žiaka 

Skutočná 
dotácia   na  
rok 2012 

Rozdiel 
normatív 

Skutočnosť - 
VZN  

Rozdiel 
VZN - skutočnosť 

ŠJ - Hutnícka 548 100 54 800 112,23 61 506 + 12,23 -  6 706,00 
ŠKD - Hutnícka 301 261 78 561 219,42 66 047 - 41,58  12 514,00 
S p o l u   133 361  127 553 -  5 808,00 
ŠJ - Kožucha 558 100 55 800  112,86 62 978 + 12,86 - 7 178,00 
ŠKD - Kožucha 374 261 97 614 212,56 79 500 - 48,44  18 114,00 
ŠSZČ - Kožucha 503 147 73 941 150,99 75 952 + 3,99 - 2 011,00 
S p o l u   227 355  218 430   8 925,00 
ŠJ - Komenského 500 100 50 000 117,81 58 905 + 17,81 - 8 905.00 
ŠKD - Komenského 450 261 117 450 188,82 84 970 -72,18  32 480,00 
S p o l u   167 450  143 875 -  23 575,00 
ŠJ - Levočská 501 100 50 100 117,57 58 906 + 17,57 - 8 806,00 
ŠKD - Levočská 402 261 104 922 207,81 83 540 - 53,19  21 382,00 
S p o l u   155 022  142 446 -  12 576,00 
ŠJ - Lipová 365 100 36 500 149,50 54 570 + 49,50 - 18 070,00 
ŠKD – Lipová 217 261 56 637 234,80 50 953 - 26,20  5 684,00 
ŠSZČ - Lipová 146 147 21 462 135,53 19 788 - 11,47  1 674,00 
S p o l u   114 599  125 311 - - 10 712,00 
ŠJ – Nad Medzou 688 100 68 800 108,42 74 595 + 8,42 - 5 795,00 
ŠKD – Nad Medzou 429 261 111 969 170,60 73 190 - 90,40  38 779,00 
S p o l u   180 769  147 785 -  32 984,00 
ŠJ - Nejedlého 615 100 61 500 105,18 64 687 + 5,18 - 3 187,00 
ŠSZČ - Nejedlého 499 147 73 353 132,79 66 263 - 14,21  7 090,00 
ŠKD - Nejedlého 470 261 122 670 208,46 97 979 - 52,54  24 691,00 
S p o l u   257 523  228 929 -  28 594,00 
Spolu ŠJ,ŠKD,SŠZČ 3 775 x 1 236 079  1 134 329 -  101 750,00- 
CVČ Adam 2 691 147 395 577 198,06 533 000 + 51,06 - 137 423,00 
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S p o l u   395 777  533 000 - - 137 223,00 
ZUŠ  405 754 305 370 1 547,90 626 899,90 - -  

618 464 286 752  - - - 
S p o l u ZUŠ x x 592 122  626 899,90 - - 34 777,90 
Celkom  
ŠJ,ŠKD.SŠZČ,CVČ,ZUŠ 

       
  2 223 978  2 294 228  - 70 250 

 
  
 Ako je uvedené v tabuľke, v kontrolovanom roku 2012 boli na základe skutočného počtu žiakov 
navštevujúcich ŠKD, ŠSZČ a ŠJ použité finančné prostriedky na originálne kompetencie o101 750,00 € 
menej, v CVČ Adam o 137 223 € viac, v ZUŠ o 34 778 € viac ako je uvedené vo VZN. 
 Objem finančných prostriedkov, ktorý dostane mesto napočítaný na originálne školské 
kompetencie, nie je pre mesto záväzný! Mesto môže prideliť na financovanie školstva aj väčšiu, resp. 
menšiu finančnú čiastku. Jedná sa originálne kompetencie mesta a o pridelených financiách rozhoduje 
obecné zastupiteľstvo prostredníctvom výšky dotácie určenej vo VZN a následne prostredníctvom 
schváleného rozpočtu pre svoje konkrétne zariadenia. 
 
 Poskytovanie finančných prostriedkov na financovania školských zariadení  z výnosu               
dane mesta  
 

 

23%

32%

40%

5%

pod ľa počtu obyvate ľov s trvalým pobytom na území obce upraveného
koeficientom nadmorskej výšky
pod ľa počtu obyvate ľov s trvalým pobytom na území obce upraveného
veľkostným koeficientom
pod ľa počtu žiakov (detí) ZUŠ a školských zariadení

pod ľa počtu obyvate ľov obce, ktorí dov ŕšili vek 62 rokov

Výnos dane obciam:

 

 
Výnos podielovej dane mesta pre rok 2012 bol rozpočtovaný 10 300 000 €, z čoho originálne 
kompetencie sú 40%  = 4 120 000 EUR.  

SKUTOČNOSŤ pre rok 2012: 

1/ Štátne školské zariadenia Mesta Spišská Nová Ves   4 740 800,90 € 

2/ Neštátne školské zariadenia Mesta Spišská Nová Ves    187 434,00 € 

SPOLU:       4  928 234,80 € 
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 V kontrolovanom roku 2012 boli skutočné poskytnuté finančné prostriedky z výnosu dane  
Mestu Spišská Nová Ves v celkovej sume 9 818 649. Mesto v rozpočte schválilo pre školské zariadenia 
4 928 234,8 € čo predstavuje 50,20 % z výnosu dane mesta. 40% skutočne poskytnutých financií z 
výnosu dane predstavuje sumu 3 927 459 € a mesto poskytlo finančné prostriedky v roku 2012  na 
financovanie školských zariadení o 1 000 775 € viac oproti poskytnutým finančným prostriedkom 
z výnosu dane na originálne kompetencie. 

 
3/  ZÁVER 
 
Mesto môže na originálne kompetencie prideliť viac ako 40% aj menej ako 40%. 

Vedenie mesta a následne MsZ prostredníctvom výšky dotácie určenej VZN a schváleného 
rozpočtu pre konkrétne zariadenia rozhodne o výške dotácií na originálne kompetencie na daný 
rok. 

Ak v priebehu roka mesto zaznamená pokles výnosu podielových daní uvedený pokles 
premietne do originálnych kompetencií dodatkom k VZN. 

 Uvedený postup v zmysle metodických pokynov v roku 2012 nebol dodržaný. 

 
II. Následná  kontrola  PK 04/2013  - „Plnenie Všeobecne záväzného nariadenie č. 8 /2011 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská 
Nová Ves na rok 2012. 
 
 Predmetom následnej kontroly bolo preveriť vypracovanie a plnenie Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 8/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených 
na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 /ďalej len VZN č. 8/2011/ v súlade s právnymi 
predpismi. 
 Cieľom následnej kontroly VZN č. 8/2011 bolo preveriť súlad kontrolovaných skutočností so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými riadiacimi aktmi. 
 
 Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003   
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 7 zákona č. 583/2004 o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č.668/2004 o 
rozdeľovaní výnosov dane z príjmov územnej samospráve v znení zmien a doplnkov, vydalo 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2011, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku 
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2012. 
 VZN č. 8/2011 pozostáva z názvu VZN, desiatich paragrafov, súčasťou ktorých je základné a 
spoločné ustanovenie. 
 
 
 
Následnou kontrolou VZN č. 8/2011 – príjemca dotácie bolo zistené:                                                                                      
  
 Podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01 podľa stavu k 15. 09. 2011 príjemcom dotácie na rok 
2012 nebola v zriaďovateľskej pôsobnosti Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku                 
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1 výdajňa – školská jedáleň, Štefánikovo námestie č. 21, Spišská Nová Ves, tak ako to bolo uvedené 
vo VZN č. 8/2011, čo nie je v súlade s §2, ods. 2 VZN č. 8/2011. 
  
 Prehľad o príjemcoch dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na 
území mesta Spišská Nová Ves v roku 2012 podľa zriaďovateľov je znázornený v diagrame č. 1. 
 

Diagram č. 1 
 

 
 
 
§3 
Mesto Spišská Nová Ves stanovilo: 
- podmienky na pridelenie dotácie, 
- podmienky poskytnutia dotácie. 
 
Následná kontrola VZN č. 8/2011 - podmienky na pridelenie dotácie: 
 
1.  Mestu Spišská Nová Ves boli predložené návrhy rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 
2012 /obecné/. 
2. Mestu Spišská Nová Ves boli predložené žiadosti o pridelenie dotácie na rok 2012 /cirkevní 
a súkromní zriaďovatelia/ v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona NR SR č. 596/2003,  tak ako je 
uvedené v tabuľke   č. 1. 

 
Tabuľka č. 1 

 
 
P. č 

 
 
Názov zriaďovateľa 

 
Dátum predloženia žiadosti 

o poskytnutie dotácie na rok 2012 

 
Predloženie Výkazu 

Škol  40-01 

 
Zoznam žiakov 

 

1 
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. 
Spišská Nová Ves 

10. 10. 2011 áno áno 

2 Spišská katolícka charita 19. 09. 2011 áno áno 
3 Rímskokatolícka cirkev Sp. Podhradie 23. 09. 2011 áno áno 
4 ALŹBETKA, n. o., SNV 03. 10. 2011 áno áno 

 

Mesto Spišská Nová Ves 

Rímskokatolícka cirkev     
Biskupstvo Spišské 

Podhradie 

Spišská katolícka charita 
SNV

Cirkevný zbor 
Evanjelickej cirkvi, a. v. 

na Slovensku 

Nezisková organizácia 
Alžbetka 

 

14 materských škôl 
a školských jedální         

Základná umelecká 
škola 

Centrum voľného času 3 školské strediska 
záujmovej činnosti 

7 školských klubov detí 
pri ZŠ 

7 školských jedální pri 
ZŠ 

1 školský klub detí pri ZŠ 1 školská jedáleň pri ZŠ 1 školské stredisko 
záujmovej činnosti 

1 školská jedáleň 1 evanjelická MŠ 1 výdajňa – školská 
jedáleň 

1 súkromná MŠ            
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 Mestu Spišská Nová Ves boli  zaslané výkazy Škol. V/ 40–01, najneskôr do 25. 09. 2011 so 
stavom ku 15. 09. 2011. 
  
Následnou kontrolou VZN č. 8/2011 – podmienky na pridelenie dotácie nebolo zistené porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
  
 
Určenie a výpočet výšky dotácie - §4, ods. 2 
 
 „Mesto môže nad rámec VZN poskytnúť školám a školským zariadeniam vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na údržbu, rekonštrukciu, modernizáciu, rozvoj 
a účelovo určené prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup učebných 
pomôcok, strojov, zariadení a riešenie havarijných situácii. Na dofinancovanie miezd a prevádzky môže 
v prípade potreby použiť škola, resp. školské zariadenie vlastné príjmy rozpočtovej organizácie“. 
 Mesto nemôže nad rámec tohto VZN poskytnúť finančné prostriedky. Výšku ročnej 
dotácie na žiaka môže mesto upravovať v priebehu kalendárneho roka v závislosti od objemu 
jeho finančných zdrojov alebo objemu finančných prostriedkov poukázaných mestu z výnosu 
dane z príjmu fyzických osôb formou dodatku k VZN. 
 
Určenie a výpočet výšky dotácie - §4, ods. 4 
 
 „Výšku ročnej dotácie na žiaka môže mesto upravovať v priebehu kalendárneho roka aj 
v závislosti od objemu jeho finančných zdrojov alebo objemu finančných prostriedkov poukázaných 
mestu z výnosu dane z príjmu fyzických osôb“. 
Výšku ročnej dotácie na žiaka môže mesto upravovať v priebehu kalendárneho roka dodatkom 
k  VZN v závislosti od vývoja výnosu dane z príjmov prideľovaného pre územnú samosprávu. 
 Objem finančných prostriedkov, ktorý dostane obec napočítaný na školské kompetencie, 
nie je pre obec záväzný ! Obec môže prideliť na financovanie školstva aj väčšiu, resp. menšiu 
finančnú čiastku. Jedná sa o originálnu kompetenciu obce a o pridelených financiách rozhoduje 
obecné zastupiteľstvo prostredníctvom výšky dotácie určenej vo VZN a následne 
prostredníctvom schváleného rozpočtu pre svoje konkrétne zariadenia. 
 
Opatrenia na zabezpečenie efektívnosti poskytnutých dotácií - §8, ods. 2 
 
 „Mesto Spišská Nová Ves zníži o 50% prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov 
pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení neefektívneho, nehospodárneho, neúčelného a neúčinného 
vynaloženia pridelených dotácií zistených následnom finančnou kontrolou. Znížená dotácia bude 
prijímateľovi poskytovaná po dobu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc 
mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti“. 
 
 Následná finančná kontrola postupuje pri zisteniach nedostatkov v zmysle ustanovení                 
§ 31 - Porušenie finančnej disciplíny,  zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Z uvedených dôvodov mesto nemôže riešiť postih za zistenia následnou finančnou kontrolou 
vo svojom VZN. 
 
 
ZÁVER: 
Uvedené § 4 ods. 2 a 4 sú vo VZN nesprávne špecifikované. 
Uvedený §8, ods. 2 nie je predmetom VZN. 
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III. Následná  kontrola  PK 05/2013 „Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 o ďalších výstrojných  
súčiastkach rovnošaty príslušníka Mestskej polície Spišská Nová Ves“. 

Predmet a cieľ následnej kontroly 
 

 Predmetom následnej kontroly bolo preveriť vypracovanie a plnenie Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2011 o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty príslušníka Mestskej polície /ďalej len 
MsP/ Spišská Nová Ves“ /ďalej len VZN č. 4/2011/, v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
 
Rovnošata príslušníka obecnej polície 
  
 VZN č. 4/2011 bolo vypracované v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení neskorších predpisov: 
 V zmysle ustanovení § 22, ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení  
neskorších predpisov rovnošatu príslušníka mestskej polície tvorí: 
(1) Rovnošata príslušníkov mestskej polície je jednotná na celom území Slovenskej republiky. 
(2) Rovnošatu príslušníka mestskej polície tvorí: 
a) pokrývka hlavy tmavomodrej farby, ktorá je označená po celom obvode pásom s čierno-bielymi 
štvorcami s dĺžkou strán 15 mm umiestnenými v troch radoch tak, aby sa čierno-biele štvorce striedali 
šachovnicovým spôsobom; na čelnej strane pokrývky hlavy je umiestnený odznak obecnej polície, 
b) bunda, sako alebo plášť tmavomodrej farby s náramenníkmi rovnakej farby; šírka náramenníkov je 
najmenej 50 mm, dĺžka najmenej 120 mm, 
c) košeľa s dlhým rukávom bledomodrej farby alebo košeľa s krátkym rukávom bledomodrej farby s 
náramenníkmi tmavomodrej farby; šírka náramenníkov je najmenej 50 mm, dĺžka najmenej 120 mm, 
d) viazanka tmavomodrej farby, 
e) nohavice alebo sukňa tmavomodrej farby, 
f) topánky čiernej farby, 
g) opasok čiernej farby, 
h) puzdro na zbraň čiernej farby, ak príslušník mestskej polície nosí pri svojej činnosti zbraň. 
 
 
Ďalšie výstrojné súčiastky príslušníka MsP Spišská Nová Ves / VZN č. 4/2011/ 
 
 V zmysle ustanovení § 22, ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov rovnošatu príslušníka mestskej polície tvoria okrem výstrojných súčiastok 
uvedených v odseku 2 aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré určí mesto všeobecne záväzným 
nariadením, v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k mestskej polícii. 
 
Dokladovou kontrolou bola prekontrolovaná evidencia prevzatia uvedených ďalších výstrojných 
súčiastok príslušníka MsP Spišská Nová Ves. Príslušníci MsP prevzali uvedenú výstroj oproti 
podpisu na osobnej karte.  
 
Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných platných právnych predpisov. 
 
 Evidencia osobných kariet bola vedená ručne na predpísanom formáte. Sftwérove vybavenie 
KORWIN, ktoré využíva MsP umožňuje túto evidenciu viesť v digitálnej forme. K 01. 01. 2014 prejde 
MsP na evidenciu uvedených osobných kariet v digitálnej forme. 
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IV. Následná finančná kontrola PK 06/2013 „Následná finančná kontrola plnenia a hodnotenia 
programového rozpočtu a programov Mesta Spišská Nová Ves – program 10.2 – Základné školy“. 

 

Predmet následnej finančnej kontroly 
 
 Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 31. júla 2006 uznesením č. 660 Návrh Programového 
vyhlásenia vlády SR (na roky 2006-2010), ktoré bolo následne 4. augusta 2006 schválené aj Národnou 
radou Slovenskej republiky. V časti 2.1 Programového vyhlásenia vlády SR – Makroekonomický rámec, 
verejné financie a dane - sa vláda SR zaviazala, že v oblasti výdavkov verejných financií pristúpi k ich 
reforme s hlavným dôrazom na dôsledné programové rozpočtovanie. Súčasne si v súvislosti s 
inštitucionálnou reformou  stanovila cieľ implementovať programové rozpočtovanie na všetkých 
úrovniach verejnej správy. 
 Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č.523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom           
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 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.  
 Pre úspešnú implementáciu programového rozpočtovania v miestnej a regionálnej územnej 
samospráve vydalo Ministerstvo financií SR metodický pokyn, ktorý pozostáva z nasledovných 
dokumentov: 

- Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej    
územnej samosprávy,   

-  Prehľad najlepších príkladov rozpočtovania na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy,  
-  Zborník obsahujúci príklady správne aj nesprávne formulovaných zámerov, cieľov a merateľných 

ukazovateľov miestnej a regionálnej územnej samosprávy,   
- Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význame pre zlepšenie 

rozhodovacieho procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí.  
 
Tvorba rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na roky 2012 - 2014 
 
 V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v platnom znení, uznesením číslo 128/2011, zo dňa 15. 12. 2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Novej Vsi predložený rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2012 – 2014, pričom 
rozpočet na roky 2013 a 2014 nebol záväzný. Rok 2012 bol štvrtým rokom platnosti programového 
rozpočtovania výdavkov podľa rozpočtových pravidiel.  
 Programový rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 zohľadňoval skutočnosti potrebné 
pre zabezpečenie efektívneho hospodárenia s majetkom obce a bol zostavený ako súčasť viacročného 
rozpočtu na roky 2012 – 2014. Obsahoval  zámery a ciele, ktoré mesto realizovalo z výdavkov rozpočtu 
mesta.  Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený ako vyrovnaný vo výške 24 847 862,00 Eur.
 V priebehu roku 2012 bol rozpočet mesta upravovaný takto: 

1. Zmena rozpočtu – uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi číslo 180/2012, zo dňa 12. 04. 2012, 
2. Zmena rozpočtu – uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi číslo 237/2012, zo dňa 12. 07. 2012, 
3. Zmena rozpočtu – uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi číslo 241/2012, zo dňa 11. 10. 2012, 
4. Zmena rozpočtu – uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi číslo 268/2012, zo dňa 17. 12. 2012. 
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Tvorba programového rozpočtu  - program 10 – Školstvo, podprogram 10.2. Základné  školy 
 

 Programové rozpočtovanie môžeme označiť za systém plánovania, rozpočtovania 
a hodnotenia,  ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi -  
výsledkami. Účelom zavedenia programového rozpočtovania bolo vypracovať systém rozpočtu tak, aby 
bol transparentný pre verejnosť a aby umožnil posúdiť účel a výsledný efekt vynakladania verejných 
zdrojov a zvýšil zodpovednosť samospráv za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. 
V zmysle Metodického pokynu MF SR pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a 
regionálnej územnej samosprávy Mesto Spišská Nová Ves zostavilo programový rozpočet na rok 2012  
pozostávajúci z týchto krokov:  
a) Vytvorenie programovej štruktúry (tvorba programov, podprogramov, prvkov, projektov).  
b) Formulovanie zámerov.  
c) Formulovanie cieľov.  
d) Vytvorenie merateľných ukazovateľov.  
e) Alokácia výdavkov rozpočtu do programovej štruktúry.  
 
Vytvorenie programovej štruktúry 
 Programový rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 bol tvorený programami, 
podprogramami a prvkami. V programovom rozpočte Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 boli výdavky 
alokované  do trinástich programov:  
 
Program   1: Manažment výkonu samosprávy mesta  
Program   2: Komunikujúce mesto 
Program   3: Podporné interné služby  
Program   4: Klientske služby 
Program   5: Manažment rozvoja mesta  
Program   6: Životné prostredie mesta  
Program   7: Bývanie a nebytové priestory 
Program   8: Doprava  
Program   9: Sociálna spravodlivosť 
Program 10: Školstvo  
Program 11: Kultúra  
Program 12: Šport  
Program 13: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta  
 
Podprogram 10. Školstvo sa členil na tieto podprogramy, prvky a projekty: 
 
Podprogram    10.2  Základné školy   
Prvok   10.2.1  Efektívna prevádzka 
Prvok   10.2.2  Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych 
    metód a s využitím informačných metód 
Prvok   10.2.3  Školské jedálne 
Prvok  10.2.4  Špecifiká 
Prvok   10.2.5  Prenesený výkon štátnej správy – školský úrad 
Prvok   10.2.6  Oddelenie školstva, mládeže a športu 
Projekt   10.2.7  Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou 
Projekt   10.2.8  Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha 
Projekt   10.2.9  Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. 
Projekt   10.2.10  7DEM s.r.o. 
Projekt   10.2.11  Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. 
Projekt   10.2.12  Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého 
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Projekt   10.2.13  Stop drogám v našom meste II. 
 
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu k 30. 06. 2012 
 
 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. Súčasťou tejto monitorovacej správy bolo aj plnenie ukazovateľov podprogramu                   
10.2 – Základné školy k 30. 6. 2012 tak ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 
 Prehľad o plnení merateľných ukazovateľov podprogramu 10.2.Základné školy k 30. 06. 2012 je 
uvedené v tabuľke č. 3. 
                Tabuľka č. 3 
 
Prvok a merateľný ukazovateľ 
 

Schválený 
rozpočet  
v € 

Rozpočet 
po 
zmenách 
v € 

Čerpanie 
k 30.06.2012  
v € 

Plánovaná 
hodnota 
ukazovateľa 

Skutočná 
hodnota 
ukazovateľa 

 

Podprogram  
10.2. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

56 642,00 56 669,00 29 833,33   
 

Prvok 10.2.1 Efektívna prevádzka      
% naplnenosti ZŠ    87,00 87,14 
Počet žiakov na 1 učiteľa    14,00 14,24 
Počet žiakov    3 960,00 3 762,00 
Prvok 10.2.2 Kvalitný vých.- vzdelávací proces      
% kvalifikovaných .učiteľov    98,00 99,40 
% neprospievajúcich .žiakov    5,00 - 
Počet učiteľov zvyšujúcich si kvalifikáciu    170,00 332 
Počet DT a IKT vo VVP    220,00 612 
Počet  nepedagogických pracovníkov    110,00 103,50 
Počet pedagogických pracovníkov    250,00 275,00 
Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostr.    350,00 394,00 
Priemerný p. vymeškaných hodín na žiaka    100,00 83,13 
Prvok 10.2.3 Školské jedálne      
Celkový počet stravníkov    3 000,00 2 736,00 
P. stravníkov na 1 kuchárku    70,00 68,70 
P. vydaných hlavných a doplnkových jedál    440 000,00 324 320,00 
P. vykonaných kontrol v jedálňach    7,00 4,00 
Prvok  10.2.4 Špecifiká      
Celkový p. asistentov učiteľa    5,00 3,00 
P. dochádzajúcich hráčov    560,00 605,00 
P. prijatých vzdelávacích poukazov    3 000,00 3 412,00 
Prvok 10.2.5 Školský úrad 47 757,00 47 205,00 22 930,57   

 
P. podujatí odb. a poradenskej činností    100,00 34,00 
P. vydaných právoplatných rozhodnutí    100,00 42,00 
P. žiakov v pôsobnosti ŠÚ    3 880,00 3 775,00 
Prvok 10.2.6 Odd. školstva, mládeže a  športu 8 885,00 8 885,00 6 902,76   

 
P. škôl a ŠZ s právnou subjektov v meste    10,00 10,00 
Projekt 10.2.7 Rekonštrukcia ZŠ nad Medzou      
Projekt 10.2.8 Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha      
Projekt 10.2.9  Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.      
Projekt 10.2.10 7DEM s.r.o.      
Prvok 10.2.11 Rekonštrukcia ZŠ Komenského   12 530,00 -   

 
Projekt 10.2.12 Rekonštrukcia ZŠ Zd. 
Nejedlého 

     

Projekt 10.2.13 Stop drogám v meste II.      

 
 Následnou finančnou kontrolou procesu monitorovania plnenia programov k 30. 06. 2012 bolo 
zistené: 
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- Jednotlivé útvary vypracovali „Formulár polročnej monitorovacej správy“ so stavom k 30. 06. 2012, 
ktorá bola predložená osobe zodpovednej za podprogram 10.2. Základné školy. 

- Vo formulári boli vyhodnotené merateľné ukazovatele prvkov na základe dosiahnutej plánovanej 
a skutočnej hodnoty so stavom k 30. 06. 2012. 

- Monitorovacie správy jednotlivých prvkov neobsahujú komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia 
plánovaných výstupov alebo výsledkov, prípadne návrhy na operatívne riešenie zistených 
nedostatkov. 

 Monitorovacia správa v podprograme 10.2. – Základne školy neobsahovala systém sledovania 
plnenia merateľných ukazovateľov a následne – v prípade nedosahovania cieľových hodnôt – 
návrh opatrení na operatívne riešenie zistených rozdielov.  

 

 Tým, že kontrolovaný subjekt v programovom rozpočte na rok 2012, v podprograme 10.2. 
Základné školy, v rámci monitorovania podprogramu, nesledoval plnenie merateľných 
ukazovateľov, nenavrhoval opatrenia na operatívne riešenie zistených rozdielov, nepostupoval 
v súlade s metodikou MF SR pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej 
územnej samosprávy. 
   
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 bol schválené celoročné hospodárenie Mesta Spišská 
Nová Ves, súčasťou ktorého bola aj hodnotiaca  správa programového rozpočtu, ktorá bola 
vypracovaná v súlade s usmernením metodiky MF SR. 
 Súčasťou tejto hodnotiacej správy bolo aj hodnotenie plnenia ukazovateľov podprogramu 10.2 – 
Základné školy k 31. 12 2012 tak ako je uvedené v tabuľke č. 4. 
  
                                 Tabuľka č. 4 
 
Podprogram, Prvok, Merateľný ukazovateľ 
 

Schválený 
rozpočet 
v € 

Rozpočet 
po zmenách 
v € 

Čerpanie  
rok  2012 
v € 

Plánovaná 
hodnota 
ukazovateľa 

Skutočná hodnota 
ukazovateľa 

 

Podprogram 
10.2. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

56 642,00 68 620,00 66 847,73   
 

Prvok 10.2.1 Efektívna prevádzka      
% naplnenosti ZŠ    87,00 87,70 
Počet .žiakov na 1 učiteľa.    14,00 14,20 
Počet .žiakov    3 960,00 3 717,00 
Prvok 10.2.2 Kvalitný vých. - vzdelávací proces      
% kvalifikovaných .učiteľov    98,00 99,10 
% neprospievajúcich .žiakov    5,00 6,42 
Počet .učiteľov .zvyšujúcich si kvalifikáciu    170,00 224 
P. DT a IKT vo VVP    220,00 520 
Počet  nepedagogických pracovníkov    110,00 94,00 
Počet pedagogických pracovníkov    250,00 279,00 
Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostr.    350,00 347,00 
Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka    100,00 74,70 
Prvok 10.2.3 Školské jedálne      
Celkový počet stravníkov    3 000,00 3 089,00 
P. stravníkov na 1 kuchárku    70,00 87,70 
P. vydaných hlavných a doplnkových jedál    440 000,00 490 065,00 
P. vykonaných kontrol v jedálňach    7,00 17,00 
Prvok 10.2.4 Špecifiká      
Celkový p. asistentov učiteľa    5,00 9,00 
P. dochádzajúcich hráčov    560,00 595,00 
P. prijatých vzdelávacích poukazov    3 000,00 3 476,00 
Prvok 10.2.5 Školský úrad 47 757,00 47 205,00 45 995,09   

 
P. podujatí odb. a poradenskej činností    100,00 65,00 
P. vydaných právoplatných rozhodnutí    100,00 96,00 
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P. žiakov v pôsobnosti ŠÚ    3 880,00 3820,00 
Prvok 10.2.6 Odd. školstva, mládeže a  športu 8 885,00 8 885,00 8 322,64   

 
P. škôl a ŠZ s právnou subjektivitou v meste    10,00 10,00 
Projekt 10.2.7 Rekonštrukcia ZŠ nad Medzou      
Projekt 10.2.8 Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha      
Projekt 10.2.9  Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.      
Projekt 10.2.10 7DEM s.r.o.      
Projekt 10.2.11 Rekonštrukcia ZŠ Komenského  - 12 530,00 12 530,00   

 
Projekt 10.2.12 Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého      
Projekt 10.2.13 Stop drogám v meste II.      

 
Následnou finančnou kontrolou procesu hodnotenia plnenia programov k 31. 12. 2012 bolo zistené: 
- Jednotlivé útvary vypracovali „Formulár ročnej hodnotiacej správy“ so stavom k 31. 12. 2012, ktorá 
bola predložená osobe zodpovednej za podprogram 10.2. Základné školy. 

- Vo formulári boli uvedené skutočne dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov prvkov                    
k  31. 12. 2012 v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. 

- Hodnotiace správy jednotlivých prvkov neobsahujú porovnanie efektívnosti a účinnosti 
porovnateľných údajov, komentár, v ktorom by boli objasnené dôvody nesplnenia plánovaných 
výstupov alebo výsledkov. 

- Hodnotiaca správa programov Mesta Spišská Nová Ves bola súčasťou záverečného účtu Mesta 
Spišská Nová Ves za rok 2012. 

- V rámci hodnotenia programu 10.2. Základné školy neboli v hodnotení preskúmané ukazovatele ako 
relevantnosť, účinnosť, efektívnosť /hospodárnosť, užitočnosť/ dopad, stabilita /udržateľnosť 
programov.  

 
 Tým, že kontrolovaný subjekt v programovom rozpočte na rok 2012, v podprograme 10.2. 
Základné školy, v rámci hodnotenia podprogramu, nezhodnotil preskúmané ukazovatele, najmä 
relevantnosť, účinnosť, efektívnosť, hospodárnosť, porušil Metodiku MF SR pre tvorbu 
programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy  

   
Z uvedených kontrol boli ukončené správou 3 kontroly a 1 kontrola bola ukončená záznamom. 

Zástupcovia kontrolovaných subjektov boli oboznámení s obsahom správy  o výsledku následnej 
finančnej  kontroly a následnej   kontroly. Ku kontrolným zisteniam neboli zo strany kontrolovaných 
subjektu vznesené námietky, ktoré by menili vecný obsah  správ o výsledku kontroly. 

 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa 16. 09. 2013 


