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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 28. 6. 2013 
 
 

PREDMET 
Informácia o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach kontroly, vykonanej 
NKÚ od 11. 2. 2013 – 26. 4. 2013  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Predkladá:    Ing. Jela Bednárová, prednosta MsÚ 

 
Spracoval:  Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
Prerokované: v Gremiálnej porade dňa 14. 5. 2013, MsÚ   
 

 
                  
Podpisy: 

                            
 
 
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. berie na vedomie výsledky kontroly NKÚ SR č. 296/01 a súhlasí s prijatými opatreniami. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informácia o výsledkoch kontroly a o prijatých opatreniach na  nápravu nedostatkov zistených kontrolou 
vykonanou NKÚ SR č. 296/01 zo dňa 1. 2. 2013 

 
 

NKÚ vykonal v čase od 11.02.2013 do 26.04.2013 kontrolu dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov pri 
hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vrátane kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej 
kontroly v meste. Kontrola  bola zameraná na dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona 
o finančnej kontrole, zákona o účtovníctve, zákona o verejnom obstarávaní, zákona o obecnom zriadení a zákona 
o majetku obcí. 
 

V zmysle Protokolu o výsledku kontroly sme navrhli prijať tieto opatrenia: 
 

1. Rozpočet mesta a výsledky rozpočtového hospodárenia 
 
1.1 Zostavenie, schvaľovací proces, zmeny rozpočtu, plnenie rozpočtu 

 
Opatrenie I.: Vypracovať metodické usmernenie pre správcov rozpočtových prostriedkov zahrnutých v jednotlivých 
programových prvkoch k  hodnoteniu cieľov, merateľných ukazovateľov, spracovaniu komentárov k vecnému 
vyhodnocovaniu cieľov vo vzťahu k vynaloženým výdavkom. Zároveň zabezpečí jeho aplikovanie. 
        
Termín:  do 30. 06. 2013  
Zodpovední:  vedúca finančného oddelenia (FO), Ing. Iveta Topoliová 
                    jednotliví vedúci oddelení 
 
 

2. Dodržiavanie všeobecne platných záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami 
 
2.1 Správnosť financovania, oprávnenosť a opodstatnenosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

 
Poskytnutie preddavkov 
 

Opatrenie II.: Vypracovať dodatok k Zmluve č. 469/2008 o zabezpečení verejnoprospešných prác a služieb v meste 
Spišská Nová Ves a k Zmluve č. 276/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu medzi mestom 
Spišská Nová Ves a spoločnosťou Brantner Nova, s. r. o., v ktorom budú stanovené nové platobné podmienky za práce 
vykonané v mesiaci december. Mesto bude dbať na dôslednú predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona o finančnej 
kontrole. 
  
Termín:  do 31. 07. 2013 
Zodpovední:  vedúca FO, Ing. Iveta Topoliová 

vedúci oddelenia komunálneho servisu, PaedDr. Ján Olejník 
 
 

  Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta 
 
Opatrenie III.: Prehodnotiť v súčasnosti platné VZN č.8/2008 v znení dodatku č.1 s dôrazom na presnú špecifikáciu 
účelu použitia dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov. Pri spracovaní sa budeme riadiť 
odporúčaniami NKÚ. Pre rok 2013 navrhujeme podpísané zmluvy pre športové kluby upraviť dodatkom v čl. III. 
Podmienky poskytnutia dotácie a to uvedením presnej špecifikácie účelu použitia. Pri poskytovaní a schvaľovaní dotácií 



bude mesto postupovať striktne v súlade s platným VZN. 
 
Termín:  do 30. 09. 2013 a stály 
Zodpovedná:  vedúca kancelárie primátora (KP), Ing. Andrea Jančíková 
 
 
Opatrenie IV.: Pri vyúčtovaní dotácií postupovať striktne v súlade s platným VZN a v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 
Termín:  stály 
Zodpovedná:  vedúca FO, Ing. Iveta Topoliová 
 

 
Výkon stavebného dozoru 

 
Opatrenie V.: Prehodnotiť pri všetkých stavbách činnosť stavebného dozoru, v prípade nezrovnalostí, zosúladiť 
s platnou legislatívou. O úpravách a zmenách spísať informatívny záznam. 
 
Termín:  30. 07. 2013 a stály 
Zodpovedný:  vedúci oddelenia výstavby a dopravy (OVaD), Ing. Peter Susa                                                        
 
 

Rokovanie MZ 
 
Opatrenie VI.: Všetky programy Mestského zastupiteľstva zverejňovať v súlade s § 12 ods. 9 Zák. o obecnom zriadení, 
obzvlášť pri použití verejných prostriedkov na platy spojené s výkonom funkcie orgánu mesta dbať na dodržiavanie § 12 
ods.4 Zákona o obecnom zriadení zverejnením príslušnej informácie na úradnej tabuli mesta aspoň  tri dni vopred. 
 
Termín:  stály 
Zodpovedná:   vedúca KP, Ing. Andrea Jančíková 

 
Parkovacie známky 

 
Opatrenie VII.: Zamestnancom mesta a poslancom MsZ nepeňažný príjem zdaniť v zmysle zákona o dani z príjmov 
v najbližšom výplatnom termíne a zabezpečí tým postup v zmysle § 5 ods. 2  zákona o dani z príjmov. 
 
Termín:  v texte 
Zodpovedná:  vedúca FO, Ing. Iveta Topoliová 
 
Opatrenie VIII.: Prehodnotiť v súčasnosti platné VZN č.7/2001  v § 4 až § 6 a zabezpečiť súlad s § 7 ods. 1 Zákona 
o majetku obcí. Doplniť interným predpisom spôsob kontroly predaja a evidencie parkovacích známok. 
 
Termín:  30. 09. 2013 
Zodpovedná:  prednostka úradu Ing. Jela Bednárová 
 
 

Zverejňovanie zmlúv 
 
Opatrenie IX.: Pre uvedené kontrolné zistenie vykonať osobný pohovor zo zodpovedným pracovníkom a následne 
v rámci gremiálnej porady vedúcich pracovníkov opätovne upozorniť na zákonnú povinnosť postupovať pri zverejňovaní 
zmlúv v zmysle zákona. 



 
Termín:  stály 
Zodpovedná:  prednostka úradu Ing. Jela Bednárová 
 
 

2.2 Preverenie správnosti vedenia účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky 
 
Obstaranie dlhodobého majetku 

 
Opatrenie X.: Pri nedostatkoch v evidencii DHM na účte 042-Obstaranie DHM poukazujúcich na formálne vykonanie 
inventarizácie uvedeného účtu k 31.12.2012 vykonať osobný pohovor zo zodpovedným pracovníkom. 
    
Termín:  do 31. 05. 2013 
Zodpovedná:  prednostka úradu Ing. Jela Bednárová 
 
 
Opatrenie XI.: Vykonať preúčtovanie zostatkov vykazovaných na účte ku konkrétnym majetkovým účtom.  
 
Termín:  do 31. 05. 2013 
Zodpovedný:  vedúci odd. správy majetku (OEM), Ing. Marián Kellner 
 
 
Opatrenie XII.: Ustanovenia smernice č.3/96 o vykonávaní inventarizácie majetku mesta novelizovať a zakomponovať 
ich do smernice o evidovaní, odpisovaní a účtovaní. 
 
Termín:  do 30. 06. 2013 
Zodpovedný:  vedúci oddelenia sociálnych vecí, Ing. Ľubomír Pastiran 
 
Opatrenie XIII.: Pravidelne prehodnocovať obstaraný DHM za účelom zreálnenia vykazovaného majetku mesta 
v účtovnej evidencii na účtoch 041 a 042 1x  polročne. Inventúru vykonávať kombinovaným spôsobom. 
 
Termín:  stály 
Zodpovedný:  vedúci OSM, Ing. Marián Kellner 
 
 

2.3 Dodržiavanie zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 
Opatrenie XIV.: Pri zadávaní zákaziek dôsledne dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní predovšetkým ustanovenie § 
5 ods.12., zabezpečiť výkon predbežnej finančnej kontroly pred vstupom do zmluvného záväzku vylúčením osoby 
vykonávajúcej predbežnú finančnú kontrolu z výberovej komisie. 
 
Termín:  stály 
Zodpovedná:  prednostka úradu Ing. Jela Bednárová 
 
Opatrenie XV.: Vyžiadať ÚVO metodické usmernenie na podmienky v meste k zabezpečovaniu výroby a vysielania 
televízneho videoprogramu a zabezpečiť výkon v súlade s týmto usmernením. 
Termín:  do 30.06.2013 a stály 
Zodpovedná:  prednostka úradu, Ing. Jela Bednárová 
 
 



3. Nakladanie s majetkom mesta 
 
3.1 Správnosť a úplnosť evidencie majetku a záväzkov vrátane inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov 
 
Evidencia pohľadávok a záväzkov 
 

Opatrenie XVI.: Presne vymedziť kompetenciu a určiť zodpovednosť  za evidenciu a vymáhanie pohľadávok po lehote 
splatnosti z nájomného za bytové a nebytové priestory. 
 
Termín:  do 30. 09. 2013 
Zodpovedná:  prednostka úradu Ing. Jela Bednárová  
                                 

3.2. Nakladanie s majetkom a majetkovými právami 

  

Predaj majetku 
 
Opatrenie XVII.: Pri predaji nehnuteľností postupovať v súlade s pravidlami verejnej obchodnej súťaže a v súlade so 
zákonom o majetku obcí. 
 
Termín:  stály  
Zodpovedný:  vedúci OSM, Ing. Marián Kellner 
 

Výpožička majetku 
 
Opatrenie XVIII.:  Prehodnotiť všetky zmluvy o výpožičke. 
 
Termín:  do 30. 06. 2013 
Zodpovedný:  vedúci OSM, Ing. Marián Kellner 
 

Výkon správy majetku 
 
Opatrenie XIX.: Zabezpečiť zosúladenie výkonu správy majetku mesta s platnou legislatívou. 
 
Termín:  do 31. 12. 2013 
Zodpovedný:  vedúci OSM, Ing. Marián Kellner 
 
 
O splnenie týchto opatrení  sme povinní informovať NKÚ v termíne do 31.10.2013. 
 
 
 

             
                                                                     Ing. Jela Bednárová 
                                                                 prednostka MsÚ 
 


