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 Dôvodová správa 

 
 V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení /ďalej len 
zákon o obecnom zriadení/ v znení neskorších predpisov, predkladám Mestskému zastupiteľstvu 
Spišská Nová Ves   
 
 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves 
za rok 2014. 

 
 Pri vypracovaní správy som vychádzal: 
-  zo schváleného plánu kontrol hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2014 

/schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves č. 412/2013, zo dňa            
12. 12. 2013/, 

-  zo schváleného plánu kontrol hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves na II. polrok 2014 
/schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves č. 467/2014, zo dňa             
18. 07. 2014/, 

- z výsledkov kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v Meste Spišská Nová Ves za rok 2014,  
-   z centrálnej evidencie sťažnosti a petícii vedených na útvare hlavného kontrolóra, ktoré boli v roku 

2014 doručené Mestu Spišská Nová Ves s poukázaním na výsledok ich prešetrenia a vybavenia, 
-  z plnenia zákonných povinností hlavného kontrolóra v roku 2014, 
- z inej činnosti hlavného kontrolóra, ktoré bola vykonávaná v priebehu roku 2014. 
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I. Následné finančné kontroly vykonané v roku 2014 
 
Následné finančné kontroly v roku 2014 boli vykonané v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o doplnení niektorých zákonov. 
 Správy o výsledku kontrol boli predkladané priamo Mestskému zastupiteľstvu Spišská Nová 

Ves na jeho najbližšom zasadnutí. Za rok 2014 bolo vykonaných celkovo 10 následných finančných 
kontrol. Z toho 3 následné finančné kontroly boli ukončené „Záznamom z následnej finančnej kontroly“ 
/neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov/, 7 následných finančných kontrol 
bolo ukončených „Správou z následnej finančnej kontroly“ /boli zistené porušenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov/.  

 Pri následných finančných kontrolách, ktoré boli ukončená „Správou“, kontrolovaný subjekt bol 
oboznámený so správou o výsledku následnej finančnej kontroly. Na základe správy o výsledku 
následnej finančnej kontroly sa kontrolovanému subjektu uložila povinnosť prijať v určenej lehote 
opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolu a na odstránenie príčin ich 
vzniku. Následne kontrolovaný subjekt bol povinný predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu 
o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 
a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené 
následnou finančnou kontrolou a o uplatnení opatrení voči ním podľa osobitného predpisu /napr. 
Zákonníka práce/. 
 
Následné finančné kontrolu v roku 2014: 
 
Číslo NFK Predmet kontroly    Zistenia                                                            Kontrolovaný subjekt 

01/2014 
Následná kontrola plnenia prijatých opatrení na 
odstránenie nedostatkov  na základe zistení z 
následných finančných kontrol. 

- Mesto Spišská Nová Ves 

02/2014 

Následná kontrola dodržiavania zákona NR SR           
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vykonávanie 
predbežnej a priebežnej finančnej kontroly- článok 5, 
písm. a/ Smernice Mesta Spišská Nová Ves č. 6/2009  
– pred záväzkom. 

2 Mesto Spišská Nová Ves 

03/2014 
Následná kontrola implementácie programového 
rozpočtovania v rozpočtovom procese Mesta Spišská 
Nová Ves – program číslo  6 – „Životné prostredie“. 

2 Mesto Spišská Nová Ves 

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. 

2 Mesto Spišská Nová Ves 

05/2014 

 

Následná kontrola implementácie programového 
rozpočtovania v rozpočtovom procese Mesta Spišská 
Nová Ves – program číslo  8 – „Doprava“. 

3 Mesto Spišská Nová Ves 

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. 

 

- 

 
 

Mesto Spišská Nová Ves 

1/2014 

 

Následná kontrola vybavovania sťažnosti a petícií  
v Meste Spišská Nová Ves 

- Mesto Spišská Nová Ves 

 

2/2014 

 

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 

3/2014 Následná finančná kontrola dodržiavania zákona NR 
SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite – vykonávanie priebežnej a predbežnej finančnej 
kontroly v rozpočtovej organizácii mesta 

2 Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 

1 Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves 
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4/2014 Následná kontrola plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi prijatých v roku 
2013 

2 Mesto Spišská Nová Ves 

 
 
 

Následné finančné kontroly vykonané v I. polroku 2014 - Kontrolné zistenia  
 
Č. PK-01/2014 Záznam o výsledku následnej kontroly „Plnenie prijatých opatrení na odstránenie 
nedostatkov  na základe zistení z následných finančných kontrol“. 
 
Č. PK-02/2014  Správa o výsledku následnej kontroly „Následná kontrola dodržiavania zákona NR SR 
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly- článok 
5, písm. a/ Smernice Mesta Spišská Nová Ves č. 6/2009 – pred záväzkom“. 
Kontrolné zistenie č. 1: 
Dokladovou kontrolou vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami zodpovednými za 
rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru 
finančnej operácie bolo zistené, že zodpovedným zamestnancom neboli uložené uvedené činnosti 
v opise činnosti pracovného miesta. 
Kontrolné zistenie č. 2: 
Smernicu na vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach Mesta Spišská Nová Ves je potrebné 
aktualizovať v zmysle novelizácie zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. O finančnej kontrole a vnútornom 
audite, aktualizovať zoznam zodpovedných zamestnancov. 

 
Č. PK-03/2014 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „Následná kontrola implementácie 
programového rozpočtovania v rozpočtovom procese Mesta Spišská Nová Ves – program číslo  6 – 
„Životné prostredie“. 
Kontrolné zistenie č. 1:  
Následnou kontrolou formulovania cieľov v programe 6 – Životné prostredie bolo zistené, že 
kontrolovaný subjekt  nedefinoval ciele na úrovni 1 prvku /Prevádzka Regionálnej skládky BRO/.  
Kontrolné zistenie č. 2:                                                                                                        
Následnou kontrolou vytvorenia merateľných ukazovateľov v programe 6 – Životné prostredie bolo 
zistené, že kontrolovaný subjekt pri 3 uvedených prvkoch a projektoch neformuloval merateľné             
ukazovatele v priamej súvislosti  s cieľmi /Aktivačné práce, Prevádzka Regionálnej skládky BRO, 
Tepelné hospodárstvo/.                                                                                              

Č. PK-04/2014 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „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“. 
Kontrolné zistenie č. 1: 
Dokladovou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období 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. 
Kontrolné zistenie č. 2: 
Dokladovou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období v 16 prípadoch 
zverejňoval údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, prác a služieb na svojom webovom sídle neskôr 
ako do desiatich pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia. 
Dokladovou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období v troch prípadoch 
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. 
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Č. PK-05/2014 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly  „Následná kontrola implementácie 
programového rozpočtovania v rozpočtovom procese Mesta Spišská Nová Ves – program číslo  8 – 
„Doprava“. 
Kontrolné zistenie č. 1: 
Následnou kontrolou vytvorenia merateľných ukazovateľov v programe 8 – Doprava bolo zistené, že 
kontrolovaný subjekt formuloval v priamej súvislosti s cieľmi len jeden merateľný ukazovateľ. 
Kontrolné zistenie č. 2: 
Kontrolovaný subjekt v monitorovacej správe k 30. 06. 2013 neporovnal plánované a dosiahnuté 
výstupy, výsledky. Vypracoval komentár k merateľnému ukazovateľu, ktorý neobsahoval vysvetlenie 
neplnenia plánovaných výstupov a výsledkov, prípadné návrhy na riešenie zistených nedostatkov 
merateľného ukazovateľa.  
Kontrolné zistenie č. 3: 
Kontrolovaný subjekt v hodnotiacej správe za rok 2013 neporovnal plánované a dosiahnuté výstupy, 
výsledky k 31. 12. 2013. Vypracoval komentár k merateľnému ukazovateľu, ktorý neobsahoval 
vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov a výsledkov, prípadné návrhy na riešenie zistených 
nedostatkov merateľného ukazovateľa.  
 
Č. PK-06/2014 Záznam o  výsledku následnej  kontroly“ 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“.  
 
Následné finančné kontroly vykonané v II. polroku 2014 - Kontrolné zistenia  
 
Č. 1/2014 Záznam o  výsledku následnej kontroly  „Následná kontrola vybavovania sťažnosti a petícií  
v Meste Spišská Nová Ves“. 
 
Č. 2/2014 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly „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“.  
Kontrolné zistenie č. 1:   
Kontrolovaný subjekt v monitorovacej správe k 30. 06. 2013 v príslušných prvkoch programu č. 9 
Sociálna starostlivosť a č. 10 Školstvo 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. 
Kontrolné zistenie č. 2:   
V monitorovacej správe kontrolovaný subjekt  30. 06. 2013 pri 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. 
Kontrolné zistenie č. 3:   
Kontrolovaný subjekt v monitorovacej správe k  30. 06. 2013 pri jednotlivých programoch, 
podprogramoch, prvkoch uviedol  komentár, v  ktorom nie je uvedené vysvetlenie neplnenia/nesplnenia 
plánovaných výstupov alebo výsledkov, prípadné návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov. 
Kontrolné zistenie č. 4:   
Kontrolovaný subjekt  v hodnotiacej správe k 31. 12. 2013 v príslušných prvkoch programu č. 9 Sociálna 
starostlivosť a č. 10 Školstvo neuviedlo 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. 
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Kontrolné zistenie č. 5:   
V hodnotiacej správe k 31. 12. 2013 kontrolovaný subjekt pri uvedených prvkoch/projektoch 
neformuloval merateľné ukazovatele v priamej, logickej súvislosti s cieľom, čím nebolo možné 
jednoznačne informovať o splnení cieľov porovnaním plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných 
ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. 
Kontrolné zistenie č. 6:   
V hodnotiacej správe k 31. 12. 2013 kontrolovaný subjekt pri jednotlivých programoch, podprogramoch, 
prvkoch uviedol komentár, z ktorého nebolo možné vysvetliť objektívne príčiny nesplnenia plánovaných 
výstupov alebo výsledkov. 
 
Č. 3a/2014 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly „Následná finančná kontrola dodržiavania 
zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite – vykonávanie priebežnej 
a predbežnej finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii mesta /Základná škola, Hutnícka 16, Spišská 
Nová Ves/“. 
Kontrolné zistenie č. 1: 
Nezabezpečením novelizácie Smernice o finančnej kontrole a vnútornom audite v kontrolovanom 
období v ZŠ Hutnícka v súlade so zákonom NR SR č. 69/2012 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon                 
č. 502/2001 Z. z,. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
vedúci orgánu verejnej správy /riaditeľ ZŠ/ porušil §8 písm. a) zákona o finančnej kontrole. 
Kontrolné zistenie č. 2: 
Kontrolovaný subjekt v roku 2013 realizoval výkon predbežnej finančnej kontroly odtlačkami pečiatok 
s textom, ktorý nebol v súlade s zákonom o finančnej kontrole, na dokladoch o pripravovanej a 
realizovanej finančnej operácii chýbalo vyjadrenie, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je 
v súlade so zákonom o finančnej kontrole. 
                             
Č. 3b/2014 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly „Následná finančná kontrola dodržiavania 
zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite – vykonávanie priebežnej 
a predbežnej finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii mesta /Základná škola, Z. Nejedlého 2, 
Spišská Nová Ves/“. 
Kontrolné zistenie č. 1: 
Výkon predbežnej finančnej kontroly v etape prípravy iných finančných operácii /právne úkony, iné 
úkony majetkovej povahy/, v kontrolovanom subjekte nebol realizovaný. 
 
Č. 4/2014 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly“ Následná kontrola plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi prijatých v roku 2013“.   
Kontrolné zistenie č. 1: 
Vo výpisoch uznesení, ktoré boli prijaté na jednotlivých zasadnutiach Mestského zastupiteľstva 
v kontrolovanom období, ktoré boli zverejnené spôsobom v meste obvyklým /úradná tabuľa, webová 
stránka mesta// nebol uvedený dátum ich podpísania primátorom mesta. 
Kontrolné zistenie č. 2: 
Pri formulovaní 11 uznesení Mestského zastupiteľstva prijatých v kontrolovanom období neboli 
stanovené termíny pre ich splnenie s menovitým určením riešiteľov úloh z nich vyplývajúcich. 
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II. Kontrola vybavovania sťažnosti a petícii  v roku 2014 

 
              Hlavný kontrolór Mesta Spišská Nová Ves vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona   
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petícií podľa zákona č. 242/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 
              V roku 2014 hlavný kontrolór Mesta Spišská Nová Ves  prijal do evidencie sťažnosti, petície  
tak ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 
S Ť A Ž N O S T I: 
Interné 
číslo 

Obsah Dátum 
evidencie 

Dátum 
vybavenia 

Značka Výsledok 

1 Nový cestovný poriadok – linka č. 3 10.01.2014 17.02.2014 V N 
2 Neoprávnené zasahovanie do kompetencie škol. procesu /STEZ/ 20.01.2014 22.01.2014 P - 
3 Preukazovanie ďalšieho dokladu o trvalom pobyte /ÚPSVaR/ 27.01.2014 28.01.2014 P - 
4 Reklamné zariadenia 19.02.2014 20.02.2014 Vrátená - 
5 Odstránenie stavby v záhradkárskej osade „Mladosť“ 10.03.2014 02.04.2014 V O 
6 Upozornenie na niektoré veci v Domove dôchodcov 14. 03.2014 15.03.2014 Vrátená - 
7 Čierny odber elektrickej energie  07.04.2014 08.04.2014 Odložená - 
8 Sťažnosť na chovateľku psov  v mestskej časti Ferčekovce 23.04.2014 23.04.2014 XY,Odložená - 
9 Parkovanie na súkromnom parkovisku 15.05.2014 21.05.2014 V N 
10 Prideľovanie bytov v meste SNV 25.06.2014 19.09.2014 V N 
11 Čierna stavba v osade Hájik 30.06.2014 07.07.2014 XY,Odložená - 
12 Znečistenie okolia firmy počas Spišských trhoch 21.07.2014 28.07.2014 Odložená - 
13 Rušenie nočného kľudu klientmi reštaurácie Venuša 04.08.2014 17.09.2014 V O 
14 Opätovné uloženie pokuty stavebnej firme 31.07.2014 11.09.2014 V N 
15 Odvolanie k stanovisko MsÚ na list /čierna skládka na parcele/ 21.08.2014 24.09.2014 V N 
16 Rušenie nočného kľudu zariadením reštaurácie Viverna 03.09.2014 07.11.2014 V O 
17 Postup vedúceho oddelenia vo veci nelegálneho oplotenia 08.10.2014 15.01.2015 V N 
18 Osadenie odpadkového koša na Zimnej ulici SNV 22.10.2014 27.10.2014 V O 
19 Porušenie zákona o energetike a Aahuského dozoru SR 30.12.2014 30.12.2014 XY,Odložená - 

Legenda:  V – Vybavená, P – postúpená na vybavenie inému orgánu verejnej správy, XY – anonymná sťažnosť, Odložená – odložená, Vrátená – vrátená      
 sťažovateľovi. Výsledok – Opodstatnené/Neopodstatnená 
 
 Všetky sťažnosti od občanov v roku 2014 boli  prijaté, zaevidované a vybavené v zmysle 
zákona NR SR     č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Výsledok vybavenia sťažnosti bol písomne oznámený 
v zákonnej lehote osobe, ktorá sťažnosť podala. 
 Z uvedeného zoznamu vyplýva, v kalendárnom roku 2014 bolo na orgán verejnej správy – 
Mesto Spišská Nová Ves doručených 19 sťažností, z ktorých boli: 
 4 - opodstatnené, 
 6 - neopodstatnené, 
 5 - anonymné,  resp. neobsahujúce náležitosti v zmysle zákona o sťažnostiach - odložené, 
 2 – postúpené v zmysle zákona o sťažnostiach orgánu verejnej správy, ktorý  bol príslušný na 

ich vybavenie,  
 2 - vrátené sťažovateľovi na doplnenie. 
 Všetky sťažnosti, ktoré boli adresované Mestu Spišská Nová Ves v roku 2014 sú v zmysle 
zákona o sťažnostiach centrálne vedené na útvare hlavného kontrolóra oddelene od ostatných 
písomnosti. 
 
P E T Í C I E: 
Interné 
číslo 

Obsah Dátum 
evidencie 

Dátum 
vybavenia 

Značka 

1 Vybudovanie multifunkčného ihriska na Farmárskom dvore v NH 13.03.2014 13.03.2014 Z 
2 Nelegálna výstavba a neoprávnené prekopávky v časti Podskala 02.04.2014 24.04.2014 Z 
3 Výstavba mostíka pre chodcov cez potok Holubniica  26.05.2014 05.06.2014 V 
4 Bývanie v časti mesta Vilčurňa 25.06.2014 25.06.2014 XY,O 
5 Dodržiavanie verejného poriadku v bytovom dome na Fabiniho ulici 14.08.2014 28.08.2014 V 
6 Osadenie DZ „Zákaz vjazdu“ na ulici Nad Medzou v SNV 18.09.2014 09.10.2014 V 

Legenda: V – Vybavená, XY /anonymná/,O – odložená, Z – zaslaná výzva na odstránenie zistených nedostatkov 
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 Všetky petície, ktoré boli adresované Mestu Spišská Nová Ves v roku 2014 boli prešetrené 
a vybavené v zmysle zákona č. 242/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o 
petičnom práve.  Výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený v zákonnej lehote osobe, ktorá 
petíciu podala, resp. osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy. 
 V kalendárnom roku 2014 bolo na orgán verejnej správy – Mesto Spišská Nová Ves 
doručených 6 petícií, z ktorých boli: 
 3 – riadne prešetrené a vybavené, 
 2 – obsahujúce vecné nedostatky – zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov, 
 1 - anonymná,  resp. neobsahujúce náležitosti v zmysle zákona o sťažnostiach - odložená, 
 Všetky petície,  ktoré boli adresované Mestu Spišská Nová Ves v roku 2014 sú centrálne 
vedené na útvare hlavného kontrolóra oddelene od ostatných písomnosti. 
 

III. Činnosť v rozsahu zákonných povinností v roku 2014 
 

1. Spracovanie a predkladanie správ o výsledku kontrol priamo MsZ Spišská Nová Ves. 
2.  Spracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2013 priamo MsZ Spišská Nová Ves. 
3. Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 a I. polrok 2015 MsZ Spišská 

Nová Ves. 
4.  Účasť na zasadnutiach MsZ Spišská Nová Ves, na zasadnutí finančnej komisie a komisie kontroly 

zriadených pri MsZ Spišská Nová Ves. 
5.  Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta 

za rok 2013. 
6. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 a roky 

2016, 2017. 
7.  Preverenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle ustanovení    

§ 17 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy /návrh 
investičného úveru na rok 2014 v sume 1 200 000 €/.  

8.  Centrálna evidencia a aktualizácia organizačných noriem Mestského úradu Spišská Nová Ves. 
9.  Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ Spišská Nová Ves. 
10. Kontrola dodržiavania interných riadiaco-organizačných noriem mesta. 
 

IV. Iná činnosť v roku 2014 
 
1.  Účasť na kolégiách primátora a gremiálnych poradách prednostky MsÚ. 
2.  Účasť na zasadnutiach Tatransko-Spišskej sekcie hlavných kontrolórov. 
3. Podávanie stanovísk, pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k materiálom pred ich predložením na 

rokovania orgánov samosprávy.    
4.  Účasť na školeniach organizovaných regionálnymi vzdelávacím centrami. 
 

 
  
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 02. 02. 2015 
 
 
       
        Ing. Peter Biskup, v. r. 
                    hlavný kontrolór mesta 
 


