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V súlade s ustanovením § 18 f odst.1 písmena d/ zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám 

 
 

Správu o výsledku  kontrol vykonaných hlavným kontrolórom  Mesta Spišská Nová Ves. 
 

 
Podľa  plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves na  I. a II. polrok 

roku 2014, v zmysle „Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Spišská Nová Ves“ 
zo dňa 23. 04. 2009, boli ukončené následné finančné kontroly tak ako sú uvedené v tabuľke č. 1.  

Tabuľka č. 1 

Číslo  Názov  následnej finančnej kontroly         Kontrolné 
zistenia 

 Kontrolovaný subjekt Výstup  

01/2014 Následná kontrola vybavovania sťažnosti a petícií 
v Meste Spišská Nová Ves. 

0 Mesto Spišská Nová  Ves Záznam 

02/2014 Následná finančná kontrola dodržiavania hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti použitia verejných prostriedkov 
v Meste Spišská Nová Ves – porovnanie rozpočtových 
výdavkov so skutočnosťou a zhodnotenie celkových 
účinkov jednotlivých programov. 

6 Mesto Spišská Nová Ves Správa 

04/2014 Následná kontrola dodržiavania zákona NR SR            
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších 
predpisov – Smernica Mesta Spišská Nová Ves            
č. 4/2012. 

4 Mesto Spišská Nová Ves Správa 

06/2014 

 

Následná kontrola vedenia operatívnej evidencie 
o všetkých rozpočtových opatreniach v Meste Spišská 
Nová Ves v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004   
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

0 

 

Mesto Spišská Nová Ves Záznam 

 
I. Následná kontrola 01/2014  - Následná kontrola vybavovania sťažnosti a petícií v Meste Spišská 
Nová Ves. 
 
A.1.  Predmet následnej kontroly 
 Predmetom následnej kontroly bolo: 
- preveriť dodržiavanie zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
/ďalej len zákon o sťažnostiach/,  ktorý nadobudol  účinnosť 1. februára 2010, v Meste Spišská Nová 
Ves,  

-  preveriť dodržiavanie internej Smernice č. 9/2010 – Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, 
prešetrovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach 
samosprávy Mesta Spišská Nová Ves /ďalej len interná smernica mesta o vybavovaní sťažnosti/, 
s účinnosťou od 1. augusta 2010,  

-  preveriť dodržiavanie zákona SNR č. 242/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o petičnom práve/, s účinnosťou        
od 1. septembra 1998 v Meste Spišská Nová Ves. 
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A.2. Cieľ následnej kontroly 
 Cieľom následnej kontroly bolo preveriť súlad kontrolovaných skutočností  so zákonom 
stanoveným postupom prijímania, centrálnej evidencie, vybavovania, prešetrovania, oznámenia 
výsledku prešetrenia a kontroly vybavovania sťažností a petícií v Meste Spišská Nová Ves v roku 2013. 
 
B.1. Sťažnosti adresované Mestu Spišská Nová Ves v roku 2013 
  
 Mestu Spišská Nová Ves boli v roku 2013 adresované podania, ktoré boli klasifikované ako 
sťažnosť tak, ako sú uvedené v tabuľke č. 1. 

Tabuľka č.1 
Interné 
číslo 

Obsah Dátum 
evidencie 

Dátum 
vybavenia 

Značka Výsl. 

1 Neadekvátne správania sa príslušníka MsP SNV 17.01.2013 22.01.2013 V N 
2 Neupravené chodníka v Mesta SNV 22.01.2013 14.02.2013 V N 
3 Znečisťovanie ulíc Mesta SNV 29.01.2013 29.04.2013 V O 
4 Susedské vzťahy 08.02.2013 12.02.2013 V N 
5 Porušenie stavebného zákona 25.01.2013 08.04.2013 V O 
7 Postup stavebného úradu SNV  15.02.2013 18.04.2013 V N 
8 Nelegálny výrub stromov 26.02.2013 20.03.2013 V N 
9 Sťažnosť na vedúcu referátu stavebného poriadku 11.03.2013 06.06.2013 V N 
10 Postup pri začatí konania o dodatočnom povolení stavby 21.03.2013 08.04.2013 V VR 
11 Vylúčenie z účasti pri začatí konania o dodatočnom povolení stavby 22.03.2013 08.04.2013 V O 
12 Nepovolenie terasy v podniku „Krčma u sliepky“ 24.04.2013 04.07.2013 V N 
13 Sťažnosť na pracovníkov MsÚ SNV 29.04.2013 15.05.2013 V N 
14 Postup člena MsP SNV pri riešení priestupku 03.05.2013 17.05.2013 V N 
15 Nedodržanie lehoty na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií 09.05.2013 04.07.2013 V N 
16 Výkopové práce 15.05.2013 05.08.2013 V O 
17 Povolenie na drobnú stavbu 18.06.2013 21.08.2013 V O 
18 Úprava okolia pri hrobovom mieste na cintoríne 18.06.2013 02.07.2013 V O 
19 Nečinnosť mesta voči spätnému prevodu vlastníctva pozemku 09. 07. 2013 27.09.2013 V N 
20 Stavba rodinného domu bez stavebného povolenia 31. 07. 2013 31.07.2013 XY ODL 
21 Hrubé porušenie stavebného zákona 01. 08. 2013 16.09.2013 V N 
22 Urgencia na nedoručenie výsledku prešetrenia sťažnosti 29. 10. 2013 29.01.2014 V N 
23 Neukončená kolaudácia 12. 11. 2013 07.01.2014 V N 
24 Nelegálna stavba oplotenia - postup pracovníčky odd. ÚP 18. 12. 2013 17.03.2014 V N 

  
Legenda: V – sťažnosť vybavená,  XY – anonymná sťažnosť, ODL – sťažnosť odložená, VR – vrátená 
sťažovateľovi 
 Poradové číslo 6 nie je použité nakoľko  sa jednalo o duplicitu sťažovateľa ako aj predmetu 
sťažnosti/ je riešené v sťažnosti s poradovým číslo 4/.  
 Prehľad o počte sťažnosti adresovaných Mestu Spišská Nová Ves v roku 2013 podľa predmetu 
sťažnosti uvádzame v tabuľke č. 2. 

                                                          Tabuľka č. 2  

P. č. Predmet sťažnosti Počet  
1 Nesprávne chovanie /konanie/ zamestnancov 3 
2 Ostatné 3 
3 Porušovanie prevádzkovej doby 1 
4 Prieťahy, nesprávny postup pri vybavovaní 9 
5 Verejný poriadok 1 
6 Územné plánovanie 4 
7 Vzťahy medzi občanmi, susedské vzťahy 1 
8 Znečisťovanie a ohrozovanie životného prostredia 2 

Spolu x 24 

 
 V podsystéme Pošta, skupina úloh Sťažnosti a Petície bolo v roku 2013 zaevidovaných              
24 sťažností, ktoré boli adresované Mestu Spišská Nová Ves.  
 
 Prehľad o výsledku prešetrenia sťažnosti adresovaných Mestu Spišská Nová Ves v roku 2013 
uvádzame v tabuľkovej /tabuľka č. 3/ a v grafickej /graf č. 2/ forme. 
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                                     Tabuľka č. 3  

Výsledok prešetrenia sťažnosti Počet sťažnosti 

Neopodstatnená sťažnosť 15 

Opodstatnená sťažnosť 6 

Sťažnosť odložená 1 

Sťažnosť vrátená sťažovateľovi 1 

S p o l u 23 

 
 

 
 

 
B.2. Petície adresované Mestu Spišská Nová Ves v roku 2013  

Mestu Spišská Nová Ves boli v roku 2013 adresované petície tak ako je to uvedené v tabuľke   
č. 4. 

Tabuľka č. 4 
Interné 
číslo 

Obsah Dátum 
evidencie 

Dátum 
vybavenia 

Výsledok 
vybavenia 

Počet dní 
vybavenia 

1 Proti presťahovaniu CVČ Adam, Levočská 14/052 01 SNV  28. 06. 2013 16. 07. 2013 V 18 
2 Proti výstavbe parkoviska - ul. Tkáčska 3,4 a Kolárska 2,4 SNV 24. 07. 2013 21. 08. 2013 V 27 
3 Za  výstavbu parkoviska - ul. Tkáčska 3,4 a Kolárska 2,4 SNV 30. 07. 2013 21. 08. 2013 V 21 
4 Nesúhlas s plánovaným odpredajom pozemku  24. 09. 2013 30. 09. 2013 Výzva 6 
5 Neodpredaj parcely vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves 26. 11. 2013 26. 12. 2013 V 30 

Legenda: V – petícia riadne prešetrená a vybavená, Výzva – zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov 
 
 Grafické znázornenie petícií adresovaných Mestu Spišská Nová Ves  v roku 2013 vedených 
v centrálnej evidencii na ÚHK podľa skutočnej lehoty, v ktorej boli vybavené uvádzame v grafe č. 3. 
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Graf č. 3 - Petície vedené v centrálnej evidencia na ÚHK podľa 

  doby, za ktorú boli vybavené v dňoch 
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V podsystéme Pošta, skupina úloh Sťažnosti a Petície bolo v roku 2013 zaevidovaných              

5 petícií, ktoré boli adresované Mestu Spišská Nová Ves.  
 

B.3. Sťažnosti a Petície adresované Mestu Spišská Nová Ves v rokoch 2010 - 2013 
 
Prehľad o sťažnostiach a petíciách adresovaných Mestu Spišská Nová Ves v rokoch 2010 – 

2013 uvádzame v tabuľke č. 5. 
Tabuľka č. 5 

Kalendárny rok 2010 2011 2012 2013 
Sťažnosti 46 27 29 23 
Petície 4 6 2 5 

 
Grafické znázornenie vývoja počtu sťažnosti a petícií adresovaných Mestu Spišská Nová Ves 

v rokoch 2010 - 2013 uvádzame v grafe č. 4. 
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Z uvedeného grafu vyplýva každoročný pokles počtu sťažnosti adresovaných Mestu Spišská 

Nová Ves.  
 

C.11   Uplatňovanie ustanovení zákona NR SR č. 9/2010 o sťažnostiach a zákona    
 č.  242/1998, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 o petičnom práve 
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C.11.1. Následná kontrola sťažností adresovaných Mestu Spišská Nová Ves v roku 2013 
 Následnou kontrolou sťažnosti adresovaných Mestu Spišská Nová Ves v roku 2013 bolo 
zistené: 
- v zmysle § 9 zákona o sťažnostiach, orgán verejnej správy – Mesto Spišská Nová Ves, v roku 2013 
prijal 24 sťažností, ktoré boli následne zaevidované referátom vnútornej správy v informačnom 
systéme Korwin a zaslané k centrálnej evidencii na ÚHK Mesta Spišská Nová Ves, 

-  všetky prijaté sťažnosti boli v roku 2013 vedené v zmysle zákona o sťažnostiach v centrálnej evidencii 
oddelene od evidencie ostatných písomností, 

-  22 sťažnosti boli podané sťažovateľom v zmysle § 5 ods. 1,2,3 zákona o sťažnostiach, 
-  1 sťažnosť neobsahovala náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach a preto bola Mestom 
Spišská Nová Ves odložená, 

- 1 sťažnosť bola vrátená sťažovateľovi bezodkladne po tom, čo orgán verejnej správy - Mesto Spišská 
Nová Ves zistil, že nie je sťažnosťou podľa odseku 1 písm. a), b), d) alebo podľa odseku 2 zákona 
o sťažnostiach s uvedením dôvodu,  

-  všetkých 22 sťažností bolo vybavených v zmysle zákona o sťažnostiach, výsledok prešetrenia bol 
oznámený sťažovateľovi odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia. 

  
 Následnou kontrolou vybavovania sťažností adresovaných Mestu Spišská Nová Ves 
v roku 2013 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných 
právnych noriem. 
 
C.11.2. Následná kontrola petícií adresovaných Mestu Spišská Nová Ves v roku 2013 
  
 Následnou kontrolou petícií adresovaných Mestu Spišská Nová Ves v roku 2013 bolo zistené: 
- v zmysle § 5 ods. 2 zákona o petičnom práve, orgán verejnej správy – Mesto Spišská Nová Ves, 
v roku 2013 prijal 5 petícií, ktoré boli následne zaevidované v informačnom systéme Korwin 
a zaslané k centrálnej evidencii na ÚHK Mesta Spišská Nová Ves, 

-  všetky petície boli podané v zmysle § 5 ods. 1 zákona o petičnom práve, 
- centrálna evidencia petícií adresovaných Mestu Spišská Nová Ves v roku 2013 bola vedená na ÚHK 
mesta v zmysle zákona o petičnom práve oddelene od evidencie ostatných písomností, 

- 1 petícia obsahovala také vecné nedostatky, ktoré neumožňovali jej prešetrenie, preto orgán verejnej 
správy – Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 5 ods. (4) vyzval osobu, ktorá petíciu podala, aby ich 
odstránila v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od vyzvania,  

- všetkých 5 petícií adresovaných Mestu Spišská Nová Ves v roku 2013 bolo prešetrených 
a vybavených v zmysle zákona o petičnom práve. Výsledok vybavenia petície bol písomne 
oznámený v zákonnej lehote 30 dní od doručenia osobe, ktorá petíciu podala. 

 
 Následnou kontrolou vybavovania petícií adresovaných Mestu Spišská Nová Ves v roku 
2013 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných 
právnych noriem. 
 
C.11.3. Komisia kontroly zriadená pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi  
 
 Kontrolu prešetrovania a vybavovania sťažnosti a petícií adresovaných Mestu Spišská Nová 
Ves v roku 2013 vykonávala  aj komisia kontroly zriadená pri MsZ v Spišskej Novej Ves v súčinnosti 
s predsedami mestských výborov mestských častí Spišská Nová Ves.  
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II. Následná kontrola 02/2014  - Následná finančná kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti 
a účinnosti použitia verejných prostriedkov v Meste Spišská Nová Ves – porovnanie rozpočtových 
výdavkov so skutočnosťou a zhodnotenie celkových účinkov jednotlivých programov. 
 
A.2. Cieľ následnej kontroly 
 Cieľom následnej kontroly bolo preveriť súlad kontrolovaných skutočností so zákonom 
stanoveným postupom tvorby, monitorovania a hodnotenia programového rozpočtu Mesta Spišská 
Nová Ves v roku 2013. 
 
B. R o z p o č e t  
   
B.1. Tvorba rozpočtu príjmov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2013 
 Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.  
 Uznesením č. 269/21012 MsZ dňa 17. 12. 2012 schválilo programový rozpočet Mesta Spišská 
Nová Ves na rok 2013 a zobralo na vedomie rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 
nasledujúce roky 2014 - 2015.  
 Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky 
príspevkovým organizáciám zriadených mestom, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých 
je zakladateľom.  
 Na rok 2013 bol schválený rozpočet príjmov Mesta Spišská Nová Ves vo výške 23 521 476 €, 
z toho bežné príjmy a príjmy z finančných operácií vo výške 23 137 476 €, kapitálové príjmy vo výške 
384 000 €.  
 V tabuľke č. 1 /z dokladov predložených k NFK finančnou učtárňou MsÚ Spišská Nová Ves/ 
uvádzame schválený a upravený rozpočet príjmov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2013.  
V priebehu roku 2013 bol rozpočet mesta upravovaný takto: 
1. Zmena rozpočtu – uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi číslo 321/2013, zo dňa 24. 04. 2013, 
2. Zmena rozpočtu – uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi číslo 341/2013, zo dňa 28. 06. 2013, 
3. Zmena rozpočtu – uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi číslo 368/2013, zo dňa 26. 09. 2013, 
4. Zmena rozpočtu – uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi číslo 397/2013, zo dňa 12. 12. 2013. 

 Štyrmi rozpočtovými opatreniami v roku 2013 MsZ schválilo rozpočet príjmov mesta na rok 
2013 v celkovej výške 26 534 854,00 Eur /z toho 25 843 354,00 € bežné príjmy a príjmy z finančných 
operácií a 691 500,00 € kapitálové príjmy/.  
 
B.2. Tvorba Programového rozpočtu výdavkov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2013 
 
 Od roku 2009 sa vzťahuje povinnosť pripravovať programové rozpočty na jednotlivé subjekty 
samosprávy - teda obce, mestá a vyššie územné celky. Programové rozpočtovanie je systém, ktorý 
„hľadá“ súvislosť medzi rozpočtovými zdrojmi a výstupmi/výsledkami práce územnej samosprávy, a tým 
umožňuje zástupcom samosprávy, ale aj verejnosti identifikovať zmysel používania verejných zdrojov 
a merať úspešnosť obcí, miest a vyšších územných celkov pri napĺňaní deklarovaných cieľov a 
zámerov. Táto filozofia platí všeobecne a je rovnaká pre obec, mesto či vyšší územný celok.  
 Mesto Spišská Nová Ves zostavilo programový rozpočet na rok 2013 v zmysle Metodického 
pokynu MF SR pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy 
a v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 Programová štruktúra Mesta Spišská Nová Ves je zostavená z týchto 13 programov, 
podprogramov, prvkov a projektov.  
Program   1: Manažment výkonu samosprávy mesta  
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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  
 
 Všetky výdavkové účty z účtovného rozvrhu sú priradené do programovej štruktúry, do 
jednotlivých programov.  
 Mesto Spišská Nová Ves využíva komplexný automatizovaný informačný systém pre 
samosprávu KORWIN, ktorý umožňuje automatizované spracovanie programového rozpočtovania, jeho 
pravidelné monitorovanie a hodnotenie.  
 Programový rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2013 zohľadňoval skutočnosti potrebné 
pre zabezpečenie efektívneho hospodárenia s majetkom obce, obsahoval  zámery a ciele, ktoré mesto 
realizovalo z výdavkov rozpočtu mesta.   
1. Do programovej štruktúry sa alokovali rozpočtové výdavky k relevantným prvkom/projektom, 
podprogramom a programom pričom platilo, že:  
a) súčet výdavkov prvkov/projektov sa rovnal výdavkom na podprogram, ktorý je nimi tvorený,  
b) súčet výdavkov podprogramov sa rovnal výdavkom na program, ktorý je nimi tvorený.  
c) súčet výdavkov programov sa rovnal výdavkom rozpočtu subjektu samosprávy.  
2. Pri alokácii výdavkov sa nerozlišovalo medzi bežnými výdavkami a kapitálovými výdavkami 
 
C.  Č e r p a n i e   v e r e j n ý c h   v ý d a v k o v 
C.2. Bežné a kapitálové výdavky verejného rozpočtu  
C.2.1. Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia bežných  

a kapitálových výdavkov v rozpočtovom roku 2013  
 
C.2.1.1. Plnenie rozpočtu príjmov v rozpočtovom roku 2013  
   

 V roku 2013 bolo percento plnenia rozpočtu príjmov vo výške 98,82 %. Nenaplnenie príjmov 
bolo spôsobené hlavne nižšími príjmami z finančných operácii. 
 
C.2.1.2. Porovnanie rozpočtových výdavkov so skutočnosťou a zhodnotenie celkových účinkov 

jednotlivých programov v roku 2013 
 
 V roku 2013 bolo plnenie rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých programov v celkovej výške 
96,35 %. 
 
C.2.1.3.1. Monitorovanie plnenia programového rozpočtu k 30. 06. 2013 
 
I. Následnou kontrolou vypracovanej monitorovacej správy Mesta Spišskej Novej Vsi k 30. 06. 2013  
bolo zistené: 

- v zmysle § 5 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves mesto 
vykonalo monitorovanie programového rozpočtu k 30. 06. 2013 a vyhotovilo monitorovaciu správu 
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v súlade s usmernením MF SR. Monitorovanie predložené k vykonaniu následnej finančnej kontroly 
obsahovalo vecné aj finančné plnenie programov. 

- Mesto Spišská Nová Ves v monitorovacej správe k 30. 06. 2013 formulovalo zámery v zmysle   
metodiky MF SR, 

- monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves k 30. 06. 2013 bola 
predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Ves dňa 26. 09. 2013, ktoré ju 
zobralo na vedomie  prijatím uznesenia číslo 367/2013, 

- Mesto Spišská Nová Ves v monitorovacej správe k 30. 06. 2013 nemonitorovalo schválený rozpočet    
r. 2013 v Eurách, Rozpočet r. 2013 po zmenách v Eurách, informatívny návrh rozpočtu r. 2014 v 
Eurách, informatívny návrh rozpočtu r. 2015 v Eurách pri programe: 

- č. 9 Sociálna starostlivosť -  prvok 9.1.1. Domov dôchodcov; prvok 9.1.2. Jedáleň, prvok 9.1.4.  
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti; Prvok 9.1.6. Opatrovateľská služba, 

- č. 10 Školstvo – prvok 10.1.1. Efektívna prevádzka, prvok 10.1.2. Kvalitný výchovno-vzdelávací 
proces zameraný na všetky zložky výchovy, 10.1.3. Školské jedálne, 10.1.4. Správa školských 
zariadení, 10.1.5. Detské jasle, 10.2.1. Efektívna prevádzka, 10.2.2. Kvalitný výchovno-vzdelávací 
proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informácií, 10.2.3. Školské jedálne, 10.2.4. 
Špecifiká, 10.3.1. Voľný čas, 10.3.2. Centrum voľného času, 10.3.3. Školské kluby detí, 10.3.4. 
Školské strediská záujmovej činnosti.  

 
Neporovnaním plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov programu č. 9 Sociálna 
starostlivosť, prvky č. 9.1.1., 9.1.2., 9.1.4. a 9.1.6. a programu č. 10, prvky 10.1.1., 10.1.2., 10.1.3., 
10.1.4., 10.1.5., 10.2.1., 10.2.2. 10.2.3., 10.2.4., 10.3.1., 10.3.2., 10.3.3., 10.3.4., v monitorovacej 
správe Mesta Spišská Nová Ves k 30. 06. 2013, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného 
vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom kontrolovaný subjekt 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. 
V zmysle ustanovenia § 31 ods. 7 subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu je 
povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny postup 
podľa osobitných predpisov. 
 
II. V monitorovacej správe Mesta Spišská Nová Ves k 30. 06. 2013 pri nižšie uvedených prvkoch 

neboli  formulované merateľné ukazovatele v priamej, logickej súvislosti s cieľom, čím nebolo 
možné jednoznačne monitorovať pokrok v plnení stanoveného cieľa programu, podprogramu, prvku, 
jeho plnenie, neplnenie: 

 
Program 3 Podporné interné služby, podprogram 3.1 Mestský úrad, projekt 3.1. 3. Chránené pracoviská, 
Program 3 Podporné interné služby, podprogram 3.1 Mestský úrad, prvok 3.1.5. Prevádzka Mlynky, 
Program 3 Podporné interné služby, podprogram 3.2 Mestský úrad, prvok 3.2.1 Úroky z úverov, 3.2.2. Splácanie istiny, 3.2.3. Bankové poplatky, 
Program 3 Podporné interné služby, podprogram 3.2 Mestský úrad, prvok 3.2.4. Daň z príjmov PO, vrátenie nevyčerpaných dotácií – cieľ, MU 
Program 4 Klientské služby, podprogram 4.2. Komunálne služby, projekt 4.2.4 Obnova vstupného priečelia, 
Program 4 Klientské služby, podprogram 4.2. Komunálne služby, prvok 4.2.8 Parkoviská, 
Program 4 Klientské služby, podprogram 4.2. Komunálne služby, projekt 4.2.9 Priemyselná zóna Podskala, 
Program 6 Životné prostredie mesta, podprogram 6.1. Starostlivosť o VP, projekt 6.1.4 Aktivačné práce, 
Program 6 Životné prostredie mesta, podprogram 6.2. Odpadové hospodárstvo, prvok 6.2.4 Prevádzka Regionálnej skládky BRO, 
Program 6 Životné prostredie mesta, podprogram 6.3. Energetika, prvok 6.3.2 Tepelné hospodárstvo, 
Program 7 Bývanie a nebytové priestory, podprogram 7.4. Nebytové priestory, prvok 7.4.2. Údržba neprenajatého majetku, 
Program 8 Doprava a miestne komunikácie, podprogram 8.2. Miestne komunikácie, prvok 8.2.1. Údržba miestnych komunikácií, 
Program 8 Doprava a miestne komunikácie, podprogram 8.2. Miestne komunikácie, projekt 8.2.2. Rekonštrukcia MK, 
Program 9 Sociálna starostlivosť, podprogram 9.1. Starostlivosť o seniorov, projekt 9.1.3. Rekonštrukcia DD a ZOS, 
Program 9 Sociálna starostlivosť, podprogram 9.1. Starostlivosť o seniorov, prvok 9.1.8. Lekárska posudková činnosť, 
Program 9 Sociálna starostlivosť, podprogram 9.3. Sociálna inklúzia, projekt 9.3.5. Terénna sociálna práca a soc. pracovníci, 
Program 9 Sociálna starostlivosť, podprogram 9.3. Sociálna inklúzia, prvok 9.3.6. Dávky v hmotnej núdzi, 
Program 9 Sociálna starostlivosť, podprogram 9.4. Finančná podpora mesta - dotácie, 
Program 10 Školstvo, podprogram 10.1. Materské školy, prvok 10.1.6 rekonštrukcia MŠ , 
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Program 12 Kultúra, podprogram 12.1. Mestská infraštruktúra športu STEZ, prvok 12.1.8. Tenisová hala, 
 
Neformulovaním merateľného ukazovateľa /merateľných ukazovateľov/ v monitorovacej správe k   
30. 06. 2013, v priamej, logickej súvislosti s cieľom príslušného programu, podprogramu, prvku, 
kontrolovaný subjekt 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. 
 
V zmysle ustanovení § 31 ods. 7 subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu je 
povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny postup 
podľa osobitných predpisov. 
 
III. V monitorovacej správe Mesta Spišská Nová Ves k 30. 06. 2013 pri jednotlivých programoch, 

podprogramoch, prvkoch bol uvedený komentár, v ktorom nie je uvedené vysvetlenie 
neplnenia/nesplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov, prípadne návrhy na operatívne 
riešenie zistených nedostatkov. 

 
Tým, že kontrolovaný subjekt v monitorovacej správe Mesta Spišská Nová Ves k 30. 06. 2013 pri 
programoch, podprogramoch a prvkoch uviedol komentár, z ktorého nebolo možné vysvetliť objektívne 
príčiny neplnenie/nesplnenia cieľov 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. 
 
V zmysle ustanovenia § 31 ods. 7 subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu je 
povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny postup 
podľa osobitných predpisov. 
 
C.2.1.4.1. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31. 12. 2013 
 
 Následnou kontrolou vypracovanej hodnotiacej správy Mesta Spišskej Novej Vsi k                
31. 12. 2013 bolo zistené: 
- v zmysle § 5 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves mesto 
vykonalo hodnotenie programového rozpočtu k 31. 12. 2013 a vyhotovilo hodnotiacu správu, ktorá 
bola súčasťou záverečného účtu mesta, 

- hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2013 bola predložená 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Ves dňa 20. 04. 2014, ktoré ju schválilo 
prijatím uznesenia číslo 420/2014, 

- hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2013 pozostávala  z programového plnenia 
a finančného plnenia.  

 Programové plnenie posudzovalo plnenie cieľov programov, podprogramov a aktivít  
zadefinovaných v programovom rozpočte na rok 2013.  
 Finančné plnenie obsahovalo podrobnú analýzu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 v členení na 
bežné, kapitálové a finančné operácie. 
I. Kontrolovaný subjekt v koncoročnej hodnotiacej správe  k 31. 12. 2013 neuviedol schválený 
rozpočet  r. 2013 v Eurách, rozpočet r. 2013 po zmenách v Eurách, informatívny návrh rozpočtu r. 
2014 v Eurách, informatívny návrh rozpočtu r. 2015 v Eurách pri programe: 
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 - č. 9 Sociálna starostlivosť -  prvok 9.1.1. Domov dôchodcov; prvok 9.1.2. Jedáleň, prvok 9.1.4.               
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti; Prvok 9.1.6. Opatrovateľská služba, 

 - č. 10 Školstvo – prvok 10.1.1. Efektívna prevádzka, prvok 10.1.2. Kvalitný výchovno-vzdelávací 
proces zameraný na všetky zložky výchovy, 10.1.3. Školské jedálne, 10.1.4. Správa školských 
zariadení, 10.1.5. Detské jasle, 10.2.1. Efektívna prevádzka, 10.2.2. Kvalitný výchovno-vzdelávací 
proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informácií, 10.2.3. Školské jedálne, 10.2.4. 
Špecifiká, 10.3.1. Voľný čas, 10.3.2. Centrum voľného času, 10.3.3. Školské kluby detí, 10.3.4. 
Školské strediská záujmovej činnosti.  

Neuvedením informácie o plánovaných a dosiahnutých hodnotách merateľných ukazovateľov 
v hodnotiacej správe Mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2013, v programe č. 9 Sociálna starostlivosť, 
prvky č. 9.1.1., 9.1.2., 9.1.4. a 9.1.6. a programe č. 10, prvky 10.1.1., 10.1.2., 10.1.3., 10.1.4., 10.1.5., 
10.2.1., 10.2.2. 10.2.3., 10.2.4., 10.3.1., 10.3.2., 10.3.3., 10.3.4., nebolo možné porovnať efektívnosť 
a účinnosť uvedených programov a podprogramov, čím kontrolovaný subjekt 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. 
 V zmysle ustanovenia § 31 ods. 7 subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú 
disciplínu je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednosť za porušenie finančnej 
disciplíny postup podľa osobitných predpisov. 
 
II. V hodnotiacej správe Mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2013 pri nižšie uvedených 

prvkoch/projektoch neboli  formulované merateľné ukazovatele v priamej, logickej súvislosti 
s cieľom, čím nebolo možné informovať o splnení cieľov porovnaním plánovaných a dosiahnutých 
hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť: 

 
Program 3 Podporné interné služby, podprogram 3.1 Mestský úrad, projekt 3.1. 3. Chránené pracoviská, 
Program 3 Podporné interné služby, podprogram 3.1 Mestský úrad, prvok 3.1.5. Prevádzka Mlynky, 
Program 3 Podporné interné služby, podprogram 3.2 Mestský úrad, prvok 3.2.1 Úroky z úverov, 3.2.2. Splácanie istiny, 3.2.3. Bankové poplatky, 
Program 3 Podporné interné služby, podprogram 3.2 Mestský úrad, prvok 3.2.4. Daň z príjmov PO, vrátenie nevyčerpaných dotácií – cieľ, MU 
Program 4 Klientské služby, podprogram 4.2. Komunálne služby, projekt 4.2.4 Obnova vstupného priečelia, 
Program 4 Klientské služby, podprogram 4.2. Komunálne služby, prvok 4.2.8 Parkoviská, 
Program 4 Klientské služby, podprogram 4.2. Komunálne služby, projekt 4.2.9 Priemyselná zóna Podskala, 
Program 6 Životné prostredie mesta, podprogram 6.1. Starostlivosť o VP, projekt 6.1.4 Aktivačné práce, 
Program 6 Životné prostredie mesta, podprogram 6.2. Odpadové hospodárstvo, prvok 6.2.4 Prevádzka Regionálnej skládky BRO, 
Program 6 Životné prostredie mesta, podprogram 6.3. Energetika, prvok 6.3.2 Tepelné hospodárstvo, 
Program 7 Bývanie a nebytové priestory, podprogram 7.4. Nebytové priestory, prvok 7.4.2. Údržba neprenajatého majetku, 
Program 8 Doprava a miestne komunikácie, podprogram 8.2. Miestne komunikácie, prvok 8.2.1. Údržba miestnych komunikácií, 
Program 8 Doprava a miestne komunikácie, podprogram 8.2. Miestne komunikácie, projekt 8.2.2. Rekonštrukcia MK, 
Program 9 Sociálna starostlivosť, podprogram 9.1. Starostlivosť o seniorov, projekt 9.1.3. Rekonštrukcia DD a ZOS, 
Program 9 Sociálna starostlivosť, podprogram 9.1. Starostlivosť o seniorov, prvok 9.1.8. Lekárska posudková činnosť, 
Program 9 Sociálna starostlivosť, podprogram 9.3. Sociálna inklúzia, projekt 9.3.5. Terénna sociálna práca a soc. pracovníci, 
Program 9 Sociálna starostlivosť, podprogram 9.3. Sociálna inklúzia, prvok 9.3.6. Dávky v hmotnej núdzi, 
Program 9 Sociálna starostlivosť, podprogram 9.4. Finančná podpora mesta - dotácie, 
Program 10 Školstvo, podprogram 10.1. Materské školy, prvok 10.1.6 rekonštrukcia MŠ , 
Program 12 Kultúra, podprogram 12.1. Mestská infraštruktúra športu STEZ, prvok 12.1.8. Tenisová hala, 

 
Neformulovaním merateľného ukazovateľa /merateľných ukazovateľov/ v hodnotiacej správe k   
31. 12. 2013, v priamej, logickej súvislosti s cieľom príslušného programu, podprogramu, prvku, 
kontrolovaný subjekt 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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V zmysle ustanovení § 31 ods. 7 subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu je 
povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny postup 
podľa osobitných predpisov. 
 
III. V hodnotiacej správe Mesta Spišská Nová Ves pri jednotlivých programoch, podprogramoch, 

prvkoch bol uvedený komentár, v ktorom nie je uvedené vysvetlenie nesplnenia plánovaných 
výstupov alebo výsledkov. 

 
Tým, že kontrolovaný subjekt v hodnotiacej správe Mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2013 pri 
programoch, podprogramoch a prvkoch uviedol komentár, z ktorého nebolo možné vysvetliť objektívne 
príčiny nesplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov 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. 
 
V zmysle ustanovenia § 31 ods. 7 subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu je 
povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny postup 
podľa osobitných predpisov. 
  
C.2.1.5. Zhodnotenie účinkov programového rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2013 

       
 Výsledky následnej finančnej kontroly poukázali na skutočnosť, že objektívne zhodnotiť celkové 
účinky programového rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2013 v globále nie je možné, nakoľko 
pri niektorých prvkoch a projektov /uvedených vyššie/ absentujú merateľné ukazovatele. Kvalifikovane 
a kvalitne zhodnotiť účinky jednotlivých programov rozpočtu je možné na základe monitorovania 
a hodnotenia splnenia/nesplnenia všetkých merateľných ukazovateľov. Posúdiť a zhodnotiť účinné 
a efektívne využitie finančných prostriedkov vo vzťahu k dosiahnutiu stanovených merateľných 
ukazovateľov by bolo preto neúplné. Zásada transparentnosti využitia finančných prostriedkov je úplná 
jedine z pohľadu posúdenia účelu a výsledného efektu vynakladaných rozpočtových prostriedkov. 
 Na Gremiálnej porade prednostky Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi boli vedúci pracovníci 
- správcovia programu upozornení na skutočnosť, že v budúcnosti musia oveľa väčšiu pozornosť 
venovať komentáru ako v monitorovacej tak hodnotiacej správe. V komentári správca programu 
jednoznačne vysvetlí neplnenie/nesplnenie plánovaných výstupov a výsledkov. Monitorovaním 
a hodnotením jednotlivých programov musíme dostať odpoveď na to: 
- ako sa nám darí dosahovať naplánované ciele,  
- ako nám rastú, resp. klesajú merateľné ukazovatele, 
- ktoré faktory ovplyvňujú plnenie/neplnenie jednotlivých cieľov, aké kroky podnikneme k ich plneniu,  
- akým spôsobom je možné sa porovnať s inou podobnou samosprávou, akú máme výkonnosť 
v porovnaní s ňou, a pod. 

 Kontrolovaný subjekt vo svojom písomnom vyjadrení ku kontrolným zisteniam konštatoval, že v 
zápisnici o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly prijme v určenej lehote opatrenia 
na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku tak, 
aby výdavky v programovom rozpočte Mesta Spišská Nová Ves v nasledujúcich rokoch boli rozdelené 
účelovo do všetkých oblastí programov /podprogramov, prvkov, projektov/, aby bola zabezpečená ich 
vysoká transparentnosť prostredníctvom vytvorenia, kvalifikovaného monitorovania a hodnotenia 
všetkých merateľných ukazovateľov. 
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C.2.1.6. Prínos programového rozpočtovania v roku 2013 v Meste Spišská Nová Ves 
  
 Programový rozpočet Mesta Spišská Nová Ves v roku 2013 na rozdiel od klasického rozpočtu 
obsahoval údaje o zámeroch, cieľoch a merateľných ukazovateľoch, ktoré charakterizovali spôsob ich 
plnenia/splnenia. Namiesto prezentácie vstupov, programový rozpočet poskytol podklady pre 
rozhodovanie o tom, prečo má byť istá suma výdavkov alokovaná a s akým účelom. Mestskému  
zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi, ktoré v konečnom dôsledku schvaľuje rozpočet, tento  systém 
ponúkol informácie pre rozhodnutie sa o výške alokácie v tom ktorom programe (jeho časti) s jasným 
určením potenciálnych prínosov. Programový rozpočet na rok 2013 pomáhal voleným predstaviteľom 
v samospráve a zamestnancom samosprávy pri efektívnom a účinnom vynakladaní obmedzených 
verejných zdrojov, pri zvyšovaní kvality verejných služieb poskytovaných obyvateľom a samozrejme 
aj skvalitňovať komunikáciu so širokou verejnosťou.  
 Súčasťou programového rozpočtovania Mesta Spišská Nová Ves v roku 2013 bolo aj 
monitorovanie a hodnotenie finančného  a programového plnenia rozpočtu. Znamenalo to, že počas 
realizácie rozpočtu, ale aj na konci rozpočtového roka správcovia a gestori programov, manažéri, volení 
zástupcovia a verejnosť mohli posúdiť mieru splnenia cieľov, prípadné príčiny neúspechu a tak mohli 
rozhodnúť o zmenách, ktoré boli potrebné pre dosiahnutie plánovanej výkonnosti. 
 Monitorovanie a hodnotenie bolo kľúčovým nástrojom pre komunikáciu medzi samosprávou 
a obyvateľmi a nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. 
 Je potrebné si uvedomiť, že úlohou systému programového rozpočtovania nie je 
automatický trestať za neplnenie cieľov/resp. ukazovateľov/, ale umožniť prijímať nápravné opatrenia, 
pokiaľ ukazovatele nedosahujú plánované hodnoty. Objektívne príčiny neplnenia/nesplnenia cieľov sa 
zhodnotia v komentári, ktorý je súčasťou monitorovacej a hodnotiacej správy.  
 
III. Následná kontrola 04/2014  - Následná kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov – 
Smernica Mesta Spišská Nová Ves    č. 4/2012. 

A.1.   Predmet následnej kontroly. 
 Predmetom následnej kontroly bola následná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne 
záväzných právnych predpisov a interných predpisov: 
 -  zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám /ďalej len zákon o slobodnom   
prístupe k informáciám/,  

- zákon NR SR č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií,  
- zákon SNR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,  
- interná smernica č. 4/2012 pre organizačné zabezpečenie povinného zverejňovania zmlúv, 
objednávok a faktúr /ďalej len smernica č. 4/2012/ v Meste Spišská Nová Ves, pri povinnom 
zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach Mesta Spišská Nová Ves v roku  2013. 
 

A.2.  Cieľ následnej kontroly. 
 Cieľom následnej kontroly bolo preveriť súlad kontrolovaných skutočností so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a vnútornými riadiacimi aktmi.  

A.3.  Interná smernica pre organizačné zabezpečenie povinného zverejňovania zmlúv, 
objednávok a faktúr. 

 Dňa 13. 03. 2012 nadobudla platnosť a účinnosť interná smernica Mesta Spišská Nová Ves     
č. 4/2012 pre organizačné zabezpečenie povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr. Táto 
smernica má pôsobnosť v rámci organizačných jednotiek Mestského úradu Spišská Nová Ves 
a Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi. Je záväzná pre všetkých zamestnancov Mesta Spišská Nová 
Ves.                                                                                                                                                           
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 Za spravovanie zverejnených zmlúv, údajov o objednávkach a faktúrach zodpovedá správca 
a prevádzkovateľ portálu digitálne mesto spolu s vedúcim príslušného oddelenia. 
 
A.5.1.  Povinné zverejňovanie zmlúv. 
 
 Podľa zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovaná 
zmluva  je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala 
za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy vrátane neštátnych 
účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom 
štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb 
zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej 
únie. 
 Spracovateľ zmluvy je oprávnený doručiť návrh každej zmluvy mesta alebo adresovaný mestu 
na právny referát MsÚ na účel kontroly a prípadné zverejnenie zmluvy. Referent právneho referátu 
MsÚ je povinný po doručení návrhu zmluvy posúdiť, či sa podľa všeobecne záväzných predpisov 
v danom prípade jedná o zmluvu, ktorá po podpise zmluvnými stranami bude povinne zverejňovanou 
zmluvou.  
 Na webovom sídle mesta sa zverejňuje exemplár zmluvy alebo jej dodatok, ktorý je opatrený: 
parafami zodpovedných zamestnancov mesta, podpisom primátora mesta alebo v neprítomnosti 
primátora jeho oprávneného zástupcu, odtlačkom pečiatky mesta, úpravou druhej zmluvnej strany. 
 Všetky zmluvy Mesta Spišská Nová Ves sa zverejňujú na webovom sídle mesta bezodkladne 
po ich uzavretí alebo po doručení súhlasu, ak sa na ich platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu.  
 Zverejňovateľ zmluvy povinne zverejňovanú zmluvu zaeviduje v elektronickom module Korwin – 
Uznesenia – Zmluvy a následne zmluvu zverejní ako sken dokumentu v textovo rozoznateľnom formáte 
/pdf/. 
 Zverejňovateľ povinne zverejňovanú zmluvu na všetkých vypracovaných exemplároch 
bezprostredne po zaevidovaní opatrí pečiatkou zverejnenia s uvedením označenia druhu a čísla zmluvy 
priradeného v rámci elektronického modulu KORWIN – Uznesenia - Zmluvy, dátumu zverejnenia 
a dátumu jej účinnosti.  
 
A.5.2.  Povinné zverejňovanie údajov o faktúre za tovary, služby a práce. 
  
 Podľa zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám je Mesto Spišská Nová 
Ves povinné zverejňovať všetky prijaté  (došlé)  faktúry za tovary, služby a práce bez ohľadu na ich 
hodnotu okrem faktúr, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a faktúr, ktoré súvisia so 
zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou.  
 Údaje o faktúre za tovary, služby a práce povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa 
zaplatenia faktúry. 
 V zmysle § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám je povinnosť faktúry povinne 
zverejňovať počas piatich rokov odo dňa  ich zverejnenia.  

 
 

A.5.3. Povinné zverejňovanie údajov o objednávke tovarov, služieb a prác. 
 
 Podľa zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám od 01. 01. 2012 je 
Mesto Spišská Nová Ves povinné zverejňovať na svojom webovom sídle, v štruktúrovanej a prehľadnej 
forme údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác, okrem objednávok, ktoré súvisia s 
povinne zverejňovanou zmluvou a objednávok, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne 
zverejňovanou zmluvou.  
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 Údaje povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky 
tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá 
nadobudla účinnosť podľa zákona. 
 Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich 
zverejnenia. 
   
C.11.      Uplatňovanie ustanovení zákonov o sťažnostiach, petičnom práve  
     a o slobodnom prístupe k informáciám.  

C.11.3  Uplatňovanie ustanovení zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
            k informáciám.  
 
C.11.3.1.1. Kontrola povinného zverejňovania zmlúv na webovom sídle mesta Spišská Nová Ves. 
  
 Následnou kontrolou povinného zverejňovania zmlúv bolo zistené, že na webovom sídle Mesta 
Spišská Nová Ves boli v roku 2013 zverejnené zmluvy v druhovom členení tak ako je to uvedené 
v tabuľke č.1. 

Tabuľka č.1 
 

Druh zverejňovanej zmluvy 
Počet všetkých zmlúv 

 module Korwin v roku 2013 
Z toho zmluvy 

nezverejnené na webovom sídle  

Darovacia 7  
Dohoda o splátkach 37  
Dohoda o ukončení nájmu 13  
Dohoda o vzdelávaní 3 3 
Finančný príspevok 101  
Hromadná licenčná zmluva 4  
Iné 75 7 
Kúpna zmluva hnuteľnosti. 9  
Kúpna zmluva nehnuteľnosti 41  
Kúpna zmluva – pes 31  
Mandátna zmluva 4 2 
Nájomná zmluva 40  
Nájomná zmluva – byty 149  
Nájomná zmluva hrobového miesta 598  
Návratný finančný príspevok 7  
Nájomná zmluva - nebyty 49 1 
Zámenná zmluva 2  
Zmluva o budúcej zmluve 2  
Zmluva o dielo 49  
Zmluva o obstaraní veci 1  
Zmluva o poskytnutí FP obci 23  
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2  
Zmluva o poskytovaní služieb 65  
Zmluva o preprave 1  
Zmluva o pripojení do distribučnej siete 24  
Zmluva o spolupráci 1 1 
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy 1  
Zmluva o uznaní záväzku 5  
Zmluva o užívaní priestorov 2  
Zmluva o výpožičke 7  
Zmluva o združení FP 2  
Zmluva o zriadení vecného bremena 4  
S p o l u 1 352 14 

 
 Výberovým spôsobom boli prekontrolované jednotlivé zmluvy, ktoré boli zverejnené na 
webovom sídle mesta v mesiaci marec 2013. Zoznam počtov týchto zmlúv podľa prefixu /druhov/ je 
uvedený v tabuľke č. 2.  

Tabuľka č.2 
Počet   Číslo - prefix Dátum zverejnenia Názov zmluvy 
1 

 
NZNB_188/2013 

  
1. marec 2013 

 

Nájomná zmluva nebyty 
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5 
 
FP_189-193/2013 

  
4. marec 2013 

 

finančný príspevok 
 

1 
 
NZB_194/2013 

  
5. marec 2013 

 

nájomná zmluva byty 
 

1 
 
INE_195/2013 

  
7. marec 2013 

 

iné 
 

33 
 
NZHB_196-229/2013 

  
7. marec 2013 

 

nájomná zmluva hrob. miesta 
 

2 
 
FP_230-231/2013 

  
7. marec 2013 

 

finančný príspevok 
 

1 
 
INE_232/2013 

  
  8. marec 2013 

 

iné 
 

1 
 
NZB_233/2013 

  
12. marec 2013 

 

nájomná zmluva byty 
1 

 
ZOPS_234/2013 

  
12. marec 2013 

 

zmluva o poskytovaní služieb 
 

1 
 
ZOPR_235/2013 

  
13. marec 2013 

 

zmluva o preprave 
 

3 
 
FP_236-238/2013 

  
14. marec 2013 

 

finančný príspevok 
 

1 
 
INE_239/2013 

  
14. marec 2013 

 

iné 
 

1 
 
DZ_240/2013 

  
15. marec 2013 

 

darovacia zmluva 
 

1 
 
KZN_241/2013 

  
15. marec 2013 

 

kúpna zmluva - nehnuteľnosť 
 

1 
 
INE_242/2013 

  
15. marec 2013 

 

Kúpna zmluva 
2 

 
ZOPS_243-244/2013 

  
15. marec 2013 

 

Zmluva o poskytnutí služieb 
 

1 
 
NZB_245/2013 

  
19. marec 2013 

 

nájomná zmluva byty 
31 

 
NZHB_246-277/2013 

 

   21. marec 2013 nájomná zmluva hrob. miesta 
 

2 
 
ZOPS_278,1329/2012 

  
22. marec 2013 

 

Zmluva o poskytnutí služieb 
4 

 
NZB_279-282/2013 

  
26. marec 2013 

 

nájomná zmluva byty 
 

2 
 
ZOPS_284-285/2013 

  
26. marec 2013 

 

Zmluva o poskytnutí služieb 
2 

 
FP_285-286/2013 

  
27. marec 2013 

 

finančný príspevok 
 

1 
 
NZ_287/2013 

  
27. marec 2013 

 

Nájomná zmluva 
1 

 
NZNB_288/2013 

  
27. marec 2013 

 

Nájomná zmluva nebyty 
1 

 
NZB_289/2013 

  
28. marec 2013 

 

nájomná zmluva byty 
 

3 
 
FP_290-292/2013 

 

            28. marec 2013 finančný príspevok 
 

9 
 
NZB_293-301/2013 

  
28. marec 2013 

 

nájomná zmluva byty 
 

113 x x x 

 
Zhrnutie kontroly povinného zverejňovania zmlúv v roku 2013: 
- v roku 2013 bolo v informačnom systéme Korwin, modul Uznesenia zaevidovaných celkom 1 352 
   zmlúv.  
- v roku 2013 bolo na webovom sídle mesta bolo k 31. 12. 2013 zverejnených 1338 zmlúv,  
- 14 zmlúv nebolo zverejnených na webovom sídle mesta lebo v zmysle zákona o slobode informácii 
nepatrili k povinne  zverejňovaným zmluvám, 

- výberovým spôsobom v mesiaci marec 2013 bolo zistené, že zverejňované zmluvy začínajúce     
   prefixom FP_ zverejňovateľ po zverejnení na webovom sídle neoznačil pečiatkou zverejnenia podľa  
prílohy č. 1 Smernice č. 4/2012.   

Tento nedostatok bol v priebehu následnej kontroly odstránený.  
 
C.11.3.2.1. Kontrola zverejňovania faktúr za tovary, služby a práce na webovom sídle mesta 

Spišská Nová Ves 
 
 V zmysle zákona NR SR č. 382/20111, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám bola stanovená povinnosť od 01. 01. 2012 zverejňovať všetky 
objednávky a faktúry bez ohľadu na ich hodnotu. 
 Výberovým spôsobom za mesiac marec 2013 boli prekontrolované došlé aj odoslané faktúry 
zaevidované v informačnom systéme Korwin – Účtovníctvo a zverejnené na webovom sídle Mesta 
Spišská Nová Ves. 
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A. Došlé /dodávateľské/ faktúry 
 Následnou kontrolou zverejňovania došlých faktúr za tovary, služby a práce na webovom sídle 
mesta v roku 2013, bolo zistené: 
-   v elektronickom module Korwin – Účtovníctvo – faktúry došlé bolo v marci 2013 zaevidovaných 173  

došlých faktúr  s internými číslami začínajúcimi prefixom M alebo B, 
- všetky došlé faktúry boli zverejňované na webovej stránke Mesta Spišská Nová Ves 

automatizovane ihneď pri doručení a zápise faktúry do knihy došlých faktúr, teda dátum doručenia 
je zhodný s dátumom zverejnenia faktúry, čo má za následok, že sú tam zverejnené aj faktúry, ktoré 
sa z rôznych dôvodov neskôr stornujú, vrátia dodávateľovi a pod.  

 Aj keď to nie je porušením zákona o slobode informácii je potrebné, po dohode 
s programátorom, zabezpečiť zverejňovanie faktúr za tovary, služby a práce v zmysle zákona, 
t. j. do 30 dni po jej úhrade, čím by sme sa vyvarovali týchto nezrovnalosti, 

-   94 došlých faktúr za tovary, služby a práce, ktoré boli zverejnené na webovom sídle mesta bolo 
zverejnených v štruktúrovanej a prehľadnej forme v zmysle zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám a v zmysle internej Smernice č. 4/2012, 

-  79 faktúr za tovary, služby a práce, ktoré boli zverejnené na webovom sídle mesta v štruktúrovanej 
a prehľadnej forme, neobsahovali identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisela s povinne 
zverejňovanou zmluvou alebo identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisela s objednávkou.   

 
B. Odoslané /odberateľské/ faktúry 
 
 Náhodným výberom boli skontrolované  všetky vystavené odoslané faktúry odberateľom v  mesiaci 
marec 2013, ktoré boli zverejnené na webovom sídle mesta.   
 Následnou kontrolou zverejňovania odoslaných faktúr za tovary, služby a práce na webovom 
sídle mesta v mesiaci marec 2013, bolo zistené: 
-   v elektronickom module Korwin – Účtovníctvo – faktúry odoslané bolo v marci 2013 zaevidovaných 

40 odoslaných faktúr s číslami začínajúcimi číslom 9114300082 a končiacimi číslom 9114300121, 
- všetky odoslané faktúry boli zverejňované na webovej stránke Mesta Spišská Nová Ves 

automatizovane - ihneď pri vystavení odberateľskej faktúry a následnom zápise faktúry do knihy 
odoslaných faktúr, teda dátum vystavenia faktúry je zhodný s dátumom zverejnenia faktúry, 

-  7 odoslaných faktúr za tovary, služby a práce, ktoré boli zverejnené na webovom sídle mesta bolo 
zverejnených v štruktúrovanej a prehľadnej forme v zmysle zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám a v zmysle internej Smernice č. 4/2012 pre organizačné zabezpečenie povinného 
zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, 

- 33 faktúr za tovary, služby a práce, ktoré boli zverejnené na webovom sídle mesta v štruktúrovanej 
a prehľadnej forme, neobsahovali identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisela s povinne 
zverejňovanou zmluvou alebo identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisela s objednávkou.   

 
 Tým, že kontrolovaný subjekt na svojom webovom sídle zverejnil v štruktúrovanej a prehľadnej 
forme údaje o vyhotovenej faktúre za tovary, služby a práce bez identifikácie zmluvy, ak faktúra 
súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou alebo bez identifikácie objednávky, ak faktúra súvisela 
s objednávkou porušil: 
1. §5b ods. (1) písm. b) číslo 4. a  5.  zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2. Kap. V, ods. 1, písm. d) a e) internej Smernice č. 4/2012 pre organizačné zabezpečenie 

povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr. 
 
C.11.3.3.1. Kontrola zverejňovania objednávok tovarov, služieb a prác na webovom sídle mesta 
 
 Následná kontrola zverejňovania vyhotovených objednávok tovarov, služieb a prác na 
webovom sídle mesta, bola vykonaná výberovým spôsobom za mesiace marec a október 2013.  
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 Následnou kontrolou bolo zistené: 
-   na webovom sídle Mesta Spišská Nová Ves boli v roku 2013 zverejnené objednávky tovarov, služieb 

a prác od interného čísla 7/1300001 do interného čísla 7/1301135. Z toho celkom 42 interných čísiel 
nebolo použitých, čo znamená, že v roku 2013 bolo zverejnených 1093 objednávok tovarov, služieb 
a prác, 

- v kontrolovanom období - v 8 prípadoch, v mesiaci marec 2013 a v 8 prípadoch,  v mesiaci október 
2013, nebola dodržaná zákonná lehota desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky 
tovarov, služieb a prác, počas ktorej povinná osoba zverejní objednávku tovarov, služieb a prác na 
webovom sídle Mesta Spišská Nová Ves, 

- v kontrolovanom období – v 3 prípadoch v mesiaci marec 2013, vo vyhotovenej objednávke tovarov, 
služieb a prác, ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta, nebola zverejnená celková hodnota 
objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálna odhadovaná 
hodnota objednaného plnenia. 

-  v kontrolovanom období - 1 objednávka /číslo objednávky 71300868 v hodnote 9 750,00 EUR/, 
 nebola na webovom sídle mesta zverejnená, aj keď bola vyhotovená 16. 10. 2013 v IS Korwin – 

Účtovníctvo – Objednávky. 
 
a) Tým, že kontrolovaný subjekt nezverejnil údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, prác a služieb na 

svojom webovom sídle alebo zverejnil údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, prác a služieb na 
svojom webovom sídle neskôr ako do desiatich pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia porušil: 

1. §5b odst.2 zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

2. Kap. IV, ods. 3 internej Smernice č. 4/2012 pre organizačné zabezpečenie povinného 
zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v Meste Spišská Nová Ves. 

 
b) Tým, že kontrolovaný subjekt vo vyhotovenej objednávke tovarov, prác a služieb na svojom 

webovom sídle zverejnil celkovú hodnotu objednaného plnenia v nulovej hodnote, alebo 
nezverejnil maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia porušil: 

 
1. §5b odst.1a písm. 3) zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2. Kap. IV, ods. 1c internej Smernice č. 4/2012 pre organizačné zabezpečenie povinného 

zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v Meste Spišská Nová Ves.    
   
          
IV. Následná kontrola 06/2014  - Následná kontrola vedenia operatívnej evidencie o všetkých 
rozpočtových opatreniach v Meste Spišská Nová Ves v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004   Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.           
 

A.2.   Cieľ následnej kontroly 
  Cieľom následnej kontroly bolo: 
1/ preveriť dodržiavanie ustanovení § 14 Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia, zákona NR SR 

č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

2/ preveriť dodržiavanie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves 
č. 1/2012. 

B.  Rozpočtové opatrenia 

    Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov mesta schvaľuje MsZ Spišská Nová Ves s 
výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných 
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prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a 
darov, ak darca určí účel daru. 
 Mesto vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu 
rozpočtového roka. 
Rozpočtové opatrenia 
1. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, 

možno úhradu realizovať rozpočtovým opatrením. 
2. Rozpočtovými opatreniami sú: 
a/ presuny rozpočtových prostriedkov 
b/ povolené prekročenie rozpočtových výdavkov 
c/ viazanie rozpočtových prostriedkov 
 
a/ Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
 Presun v rámci svojho schváleného rozpočtu navrhne vedúci oddelenia zodpovedný za 
programový prvok (projekt) a predloží ho na schválenie primátorovi mesta. Presun navrhne v tom 
prípade, ak ide o presun rozpočtu  v rámci jedného programového prvku (prípadne podprogramu ak 
neobsahuje prvok) medzi rozpočtovanými položkami a podpoložkami. Návrh presunu sa predkladá na 
internom tlačive. Návrh presunu pred jeho schválením potvrdí finančné oddelenie, pridelí číslo 
opatrenia a zodpovedá za realizáciu presunov v rozpočte.  
 Presun rozpočtovaných prostriedkov z kapitálových výdavkov do bežných je neprípustný. 
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných do kapitálových je možný. Presuny je možné realizovať 
do 20. 12. príslušného kalendárneho roka. 
 
b/  Povolené prekročenie rozpočtových výdavkov 
 Vedúci oddelení v rámci programového rozpočtu výdavkov, za ktorý zodpovedajú, môžu 
prekročiť rozpočet výdavkov do sumy 700 € v jednom prvku programu alebo podprogramu ak obsahuje 
prvok medzi jednotlivými položkami a podpoložkami. Celkový rozpočet za programový prvok alebo 
podprogram ak obsahuje prvok nesmie byť prekročený. O presune rozpočtu do sumy 700 € vedú 
vedúci oddelení operatívnu evidenciu. 
 
 povolené prekročenie rozpočtových výdavkov o prostriedky: 
- prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy 
- prijaté na základe zmluvy o združení podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka 
- prijaté od iných subjektov, vrátane verejnej správy formou transferov, dotácie alebo grantov 
 
c/   Viazanie rozpočtových prostriedkov 
 Viazanie rozpočtových prostriedkov znamená časové a vecné obmedzenie ich použitia. Mesto 
viaže rozpočtové prostriedky ak neplní rozpočtové príjmy. O viazaní rozpočtových prostriedkov 
rozhoduje MsZ. Návrh viazania sa predkladá na tlačive, ktoré je súčasťou pravidiel a evidenciu vedie 
finančné oddelenie.  
 
B.1.  Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2013 

 Prehľad evidencie rozpočtových opatrení vedených na finančnom oddelení Mesta Spišská Nová 
Ves v roku 2013 je uvedený v tabuľke č. 1.                                                                                         

                    Tabuľka č. 1 
P. č. Typ rozpočtového  opatrenia Mesiace v roku 2013/ počet opatrení  

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1 Presuny rozpočtových prostriedkov v 
rámci schváleného rozpočtu 

5 5 9 13 11 8 12 12 14 17 17 20 

2 Povolené prekročenie rozpočtových 
výdavkov 

    1        
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3 Viazanie rozpočtových prostriedkov             

x C E L K O M   5    5 9 13  12   8 12   12 14   17 17     20 

 Ako je uvedené v tabuľke v kontrolovanom roku 2013 bolo prijatých v celkovom počte 144 
rozpočtových opatrení  z toho len 1 opatrenie  bolo na prekročenie rozpočtových výdavkov z dôvodu 
preventívneho opatrenia – práce zamerané na zníženie povodňového rizika a 143 rozpočtových 
opatrení bolo na presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. 
 Uvedené rozpočtové opatrenia boli prijate v súlade s ustanovením § 14 Zmeny rozpočtu a 
rozpočtové opatrenia, zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami  hospodárenia s finančnými prostriedkami 
Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2012. 
 
Dokladovou kontrolou rozpočtových opatrení prijatých v roku 2013 neboli zistené porušenia 
všeobecných záväzných právnych  predpisom. 
 

V. Z Á V E R 
 
 Z vyššie uvedených následných finančných kontrol, 2 následné finančné kontroly boli ukončené 
správou /obsahuje kontrolné zistenia/ a  2 následné finančné kontroly boli ukončené záznamom /neboli 
zistené nedostatky/.  
 Zástupca kontrolovaného subjektu bol oboznámený s obsahom správy o výsledku následnej  
finančnej kontroly. Ku kontrolným zisteniam neboli zo strany kontrolovaného subjektu vznesené 
námietky, ktoré by menili vecný obsah  správy o výsledku následnej finančnej kontroly.                                    

Zástupca kontrolovaného subjektu prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, predložil písomný zoznam týchto 
opatrení v stanovenom termíne. Následne v stanovenom termíne predložil hlavnému kontrolórovi mesta 
písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku. 

 
 
Vypracoval:  Ing. Peter Biskup – hlavný kontrolór Mesta Spišská Nová Ves 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa 02. 11. 2014 


