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Hlavná kontrolórka Mesta Spišská Nová Ves v roku 2011 vykonávala kontrolnú činnosť v súlade 
so zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona NR SR číslo 
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov                               
a v zmysle „Zásad kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou“.  

Útvar hlavnej kontrolórky /ďalej len ÚHK/  vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií v zmysle 
zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 
V kontrolovanom roku 2009 vykonával  ÚHK kontrolu ich prešetrovania a vybavovania. 

 
 
Zameranie kontrolnej činnosti bolo určené: 
 

• Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2011, schváleným na riadnom 
zasadnutí MsZ Mesta Spišská Nová Ves uznesením č. 775 zo dňa 08. 12. 2010. 

• Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2011, schváleným na 
riadnom zasadnutí   MsZ Mesta Spišská Nová Ves uznesením č. 79/2011 zo dňa 16. 06. 2011. 

 
   Podľa plánov kontrolnej činnosti bolo na rok 2011 schválených 14 následných finančných 

kontrol so zameraním na  rozpočtové hospodárenie mesta, hospodárenie rozpočtových 
a príspevkových organizácií mesta, na evidenciu majetku mesta, na kontrolu dodržiavania 
organizačných noriem mesta. 

 O výsledku kontrol bolo mestské zastupiteľstvo informované po ich ukončení. Ak bola následná 
finančná kontrola ukončená „Správou“ s kontrolnými zisteniami   boli na odstránenie kontrolných zistení 
prijaté opatrenia  a určené zodpovedné osoby. Ak neboli kontrolou zistené nedostatky bola následná 
finančná kontrola ukončená „Záznamom“.  V 12  prípadoch bola následná finančná kontrola ukončená 
„Správou“ a v 2 prípadoch bola ukončená „Záznamom“. 
  
V roku 2011 boli ukončené následné finančné kontroly: 
 
         
Č.k. 

Predmet následnej finančnej kontroly     
Zistenia                                                                                    

                                                   
Kontrolovaný subjekt 

PK 

01/2011 

„Tvorba a čerpanie rozpočtu v Základnej škole, Ulica Ing. O. 
Kožucha 11, Spišská Nová Ves, dodržiavanie a uplatňovanie 
ustanovení zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní“ 

1 Základná škola ulica Ing. O. 
Kožucha, Spišská Nová Ves 

PK 

02/2011 

Kontrola vybavovania sťažnosti v zmysle zákona NR SR č. 
9/2010 Z. z. za rok 2010 vo vybraných rozpočtových 
organizáciách Mesta Spišská Nová Ves 

8 Mesto Spišská Nová Ves – 
rozpočtové organizácie 

PK 

03/2011 

„Hospodárenie s finančnými prostriedkami, dodržiavanie 
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v príspevkovej organizácii Mesta Spišská Nová Ves – Mestské 
kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves“ 
 

52 Mestské kultúrne centrum 

Radničné námestie 4052 01 

Spišská Nová Ves 

 

   PK 

04/2011 

Kontrola  hospodárenia s finančnými prostriedkami, 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti 
pri použití finančných prostriedkov v obchodnej spoločnosti 
s účasťou mesta – SVT, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 

0 Spiš – View - Trading, spol. s 
r. o., Spišská Nová Ves 
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PK 

05/2011 

Kontrola dohôd o prácach vykonávaných  
mimo pracovného pomeru na Mestskom  
úrade Spišská Nová Ves 

3108  
Mestský úrad Spišská Nová 

PK 

06/2011 

Kontrola vybavovania sťažnosti a petícií 

 v pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves 
 

1  

Mestský úrad Spišská Nová 
Ves 

PK 

07/2011 

Kontrola efektívnosti, hospodárnosti a účelného a účinného  
čerpania finančných  prostriedkov Mesta Spišská Nová Ves 
v zmysle VZN č.9/2009 v znení doplnkov  na  cieľovú skupinu 
deti a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju.  

5 837  
OZ KÁMO NÁDEJ, Terézie 
Vansovej 1 
052 01 Spišská Nová Ves 
 

   PK 

08/2011 

Dodržiavanie prevádzkového poriadku pre pohrebiska v Mesta 
Spišská Nová Ves, evidencia hrobových miest, nájomné 
zmluvy za hrobové miesta a poplatky za nájom hrobových 
miest rok 2010 

 

398 

 

 
 
Mestský úrad Spišská Nová 
Ves 

PK 

09/2011 

02/II2011 

Výber a odvod pokút uložených v blokovom konaní 
 Mestskou políciou v Spišskej Novej Vsi 
 

 

1 

 
 
Mestský úrad Spišská Nová 
Ves 

PK 

10/2011 

 

Hospodárenia v obchodnej spoločnosti s účasťou 
 mesta EMKOBEL, a.s., Spišská Nová Ves  
 

 

0 

 
Mestský úrad Spišská Nová 
Ves 

11/2011 Plnenie rozpočtu výdavkov Mesta Spišská No   
Ves na  zimnú údržbu komunikácií za roky 2009 
 – 2010 v súlade  s programovým rozpočtom 

0  

Mestský úrad Spišská 
Nová Ves 

  

12/2011 

 

Dodržiavanie zákona NR SR č. 283/2002  
Z. z. o cestovných náhradách v znení  
neskorších predpisov – kontrola  
poskytovania cestovných náhrad v r. 2010  
 
  

3 Mestský úrad Spišská 
Nová Ves 

 

13/2011 
 
 

 

Vymáhanie pohľadávok Mesta Spišská 

 Nová Ves k 30. 06. 2011 

 

 

3 

 

Mestský úrad Spišská 
Nová Ves 

 

14/2011 Kontrola vybavovania sťažnosti a petícií 7 Mestský úrad Spišská Nová 
Ves 

 

 
 

 
 
Prehľad o vykonaných kontrolách, kontrolné zistenia, poznatky 
 
Č. PK-01/2011 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „Tvorba a čerpanie rozpočtu v Základnej 
škole, Ulica  Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, dodržiavanie a uplatňovanie ustanovení zákona 
NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní“ 
Kontrolné zistenia: 
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Dokladovou kontrolou bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci, 
ktorí nemajú dispozičné poverenie riaditeľa ZŠ. Dodatok číslo 1 k smernici na vykonávanie finančnej 
kontroly v podmienkach Základnej školy Ul. Ing. Kožucha Spišská Nová Ves bol vypracovaný 03. 01. 
2004.  

 

Č.PK-02/2011 Správa o výsledku následnej  kontroly „Kontrola vybavovania sťažnosti v zmysle zákona 
NR SR č. 9/2010 Z. z. za rok 2010 vo vybraných rozpočtových organizáciách Mesta Spišská Nová Ves“. 
Kontrolné zistenia: 

Dokladovou kontrolou bolo zistené, že vybavovanie sťažností v rozpočtovej organizácii 
Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves v čase kontroly nebolo upravené  žiadnym vnútorným 
predpisom, čo nie je v súlade so zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, s účinnosťou od   01. 
02. 2010, kde v § 26, ods. 3 sa píše „Vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným 
predpisom podľa § 11 ods. 1 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona“.  
 
Č.PK-03/2011 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „Hospodárenie s finančnými 
prostriedkami, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v príspevkovej 
organizácii Mesta Spišská Nová Ves – Mestské  kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová 
Ves“ 
Kontrolné zistenia: 

1/ Tým, že kontrolovaný subjekt nedodržal výšku stanoveného limitu pokladničného zostatku, 
porušil ustanovenie § 31 ods. 1 písm. k) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, „Porušením finančnej disciplíny je 
 -  nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami“. 

2/ MKC, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves ako právnická osoba, ktorá vypláca 
odmenu účinkujúcim umelcom a zráža príspevok vo výške 2% príslušnému hudobnému fondu, 
nepoukázala a nevyúčtovala na predpísanom tlačive mesačne do 20. dňa nasledujúceho mesiaca 
zrazený príspevok za predchádzajúci príslušný mesiac roku 2010 Hudobnému fondu, Medená 29, 811 
02 Bratislava. 

3/ Dokladovou kontrolou bolo zistené, že pracovníci MKC nemajú dispozičné poverenie riaditeľa 
organizácie vrátene vzorových podpisov na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v podmienkach 
MKC, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves. 

 
Č.PK-04/2011 Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia s finančnými 
prostriedkami, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri použití finančných 
prostriedkov v obchodnej spoločnosti s účasťou Mesta Spišská Nová Ves – SVT, spol. s r.o., Spišská 
Nová Ves“ 
 
 
Č. PK-05/2011 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly  dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi“.  
Kontrolné zistenia: 

1. Dokladovou kontrolou bolo preverených spolu 1556 uzatvorených DoVP a DoPČ 
uzatvorených na MsÚ v Spišskej Novej Vsi. Bolo zistené, že v DoVP a v DoPČ  za roky 2008 – 2010, 
nie je uvedené, že zamestnanci boli oboznámení s právnymi predpismi a ostatnými predpismi 
vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci.   
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2. Dokladovou kontrolou boli prekontrolované DoVP a DoPČ, ktoré boli uzavreté Mestom 
Spišská Nová Ves za obdobie rokov 2008 – 2010. Bolo zistené: 

• v roku 2010 boli uzavreté 615 dohody o prácach mimo pracovný pomer, z toho bola  vykonaná 
predbežná finančná kontrola na 4 uzavretých dohodách, 

• v roku 2009 boli uzavreté 633 dohody o prácach mimo pracovný pomer, pričom ani na jednej z nich 
nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, 

• v roku 2008 boli uzavreté 308 dohody o prácach mimo pracovný pomer, pričom ani na jednej z nich 
nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, 
čím zodpovedný pracovník poverený vykonávaním predbežnej finančnej kontroly nepotvrdil, že 

pripravovaná finančná operácia je v súlade s právnymi predpismi a pripravovaný výdavok bude 
vynaložený hospodárne, efektívne a účinne v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Spišská Nová 
Ves v príslušnom kalendárnom roku, ktorého sa príslušná uzavretá dohoda týkala. 

  
 
Č. PK-06/2011 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly  vybavovania sťažnosti a petícií 
v pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves rok 2011. 
 
Kontrolné zistenia: 

 Fyzickou obhliadkou bola vykonaná kontrola štyroch vybavených sťažností, predmetom 
ktorých bol výrub stromov, odstránenie reklamných zariadení, vyriešenie dopravnej situácie a vydanie 
zákazu pre pohyb psov. 

Fyzickou obhliadkou plnenia prijatých opatrení k sťažnosti zo dňa 14. 01. 2010 „Výrub stromov 
pracovníkmi VSE v mesiaci december na Kamennom obrázku“,  bolo zistené, že v čase fyzickej 
obhliadky dňa 19. 05. 2011 bola zabezpečená náhradná výsadba stromov. 

Fyzickou obhliadkou plnenia prijatých opatrení k sťažnosti zo dňa 11. 10. 2010 „Prenájom 
stĺpov verejného osvetlenia pre účely reklamy“,  bolo zistené, že v čase fyzickej  obhliadky dňa 09. 05. 
2011 boli na ulici Maxima Gorkého odstránené reklamné zariadenia zo stĺpov verejného osvetlenia č. 13 
a č. 14. 

Fyzickou obhliadkou plnenia prijatých opatrení k sťažnosti zo dňa 25. 10. 2010 „Riešenie 
dopravnej situácie na ulici Ing. Rojkoviča v Spišskej Novej Vsi“,  bolo zistené, že v čase fyzickej 
obhliadky dňa 06. 05. 2010 bolo plnenie opatrení v priebežnom plnení a doporučené dopravné značenie 
B1 s dodatkovou tabuľou s textom „Okrem dopravnej obsluhy“ nebolo osadené. 

Fyzickou obhliadkou plnenia prijatých opatrení k sťažnosti zo dňa 26. 10. 2010 „Vydanie zákazu 
pre pohyb psov a osadenie smetných košov“,  bolo zistené, že v čase fyzickej obhliadky dňa 10. 05. 
2011 bolo plnenie opatrení čiastočne v priebežnom plnení. Tabuľky so zákazom pre pohyb psov boli 
osadené a smetné koše pri pieskoviskách neboli osadené. 
 

 Č. PK-07/2011 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly  efektívnosti, hospodárnosti a účelného 
a účinného čerpania finančných  prostriedkov Mesta Spišská Nová Ves v zmysle VZN č. 9/2009 v znení 
doplnkov na  cieľovú skupinu deti a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju.  
Kontrolné zistenia: 

1/ Kontrolovaný subjekt nedodržal podmienky § 3 ods. 2 písm. b/  VZN č. 9/2009 v znení 
doplnkov   o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území 
mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. januára 2010. 

 
2/ Definovanie cieľovej skupiny - detí a mládež do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju  
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a/ Na základe žiadosti Mesta Spišská Nová Ves o doplnenie údajov zaslalo OZ KÁMO NÁDEJ, T. 
Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves dňa 27. 04. 2009  listy s predpokladaným počtom detí a cieľovou 
skupinou detí a mládež do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju.  
b/ Mesto Spišská Nová Ves listom zo dňa 13. 05. 2009 súhlasí so zriadením súkromného 
školského klubu /SŠK/, súkromného centra voľného času /SCVČ/ a súkromného školského strediska 
záujmovej činnosti /SŠSZČ/  na území mesta, pričom činnosť zariadenia bude zameraná výlučne na 
cieľovú skupinu detí a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju. 
 
c/  V rozhodnutí MŠ SR zo dňa 30. 06. 2009 o zaradení súkromného školského klubu, 
súkromného centra voľného času a súkromného školského strediska záujmovej činnosti do siete škôl 
a školských zariadení na základe súhlasu   Mesta Spišská Nová Ves listom zo dňa 13. 05. 2009.. Mesto 
nesúhlasí s rozšírením činnosti na iné cieľové skupiny, resp. športové oblasti. 

 
 Dokladovou kontrolou zmlúv o vzájomnej spolupráci a oznámení v súlade s ustanovením 

článku VIII. Zmlúv o vzájomnej spolupráci v školskom roku 2009/2010  cieľovej skupiny deti a mládeže 
do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju bolo zistené, že  súkromný školský klub, súkromné centrum voľného 
času a súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Komenského 2, Spišská Nová Ves 
navštevovalo  spolu 9 334 detí cieľovej skupiny deti a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju. 
 Dotácia na rok 2010  - originálne kompetencie súkromné bola schválená pre počet detí 15 155. 
Dokladovou kontrolou bolo zistené, že deti a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju navštevovalo  
súkromný školský klub, súkromné centrum voľného času a súkromné školské stredisko záujmovej 
činnosti, Komenského 2, Spišská Nová Ves spolu v počte 9 334 detí. 

 Rozdiel medzi počtom detí a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju a ktoré boli 
nahlásené OZ KÁMO NÁDEJ do štatistického výkazu V 40-01  predstavuje   5 821 detí, / 15 155 – 
9 334 = 5 821/. 

Z rozpočtu mesta z vlastných príjmov v zmysle ustanovení § 5 ods. 3 rozpočtových pravidiel územnej 
samosprávy bola v roku 2010 poskytnutá  dotácia v celkovej sume 1 035 371 €  OZ KÁMO NÁDEJ  na 
predpokladaný počet detí 15 155. 

Dokladovou kontrolou bolo zistené, že podmienku účelovosti na cieľovú skupinu detí 
a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju spĺňa len  počet detí 9 334, čo je vo finančnom 
vyjadrení  suma 631 610,78 €. 

Podmienku účelovosti na cieľovú skupinu detí a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju 
nespĺňa 5 821, čo je vo finančnom vyjadrení  suma 403 760,22 €. 

Podľa § 31 ods. 3 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov právnická alebo fyzická osoba, ktorá porušila 
finančnú disciplínu podľa ods. 1 písm. a), je povinná vrátiť finančné prostriedky do rozpočtu, z ktorého 
boli poskytnuté / do rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves/, a to vo výške porušenia finančnej disciplíny – 
t.j. v sume 403 760,22 €.  zároveň je povinná zaplatiť penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo 
k porušeniu finančnej disciplíny, za každý, aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do doby vrátenia 
finančných prostriedkov, najviac do výšky tejto sumy. 

 Penále predstavuje sumu  112 000,20   €, vypočítané od 01. 06. 2010 vrátane do 31. 05. 2011, 
výpočet penále tvorí prílohu č. 4 tejto správy. 

3/ Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona NR SR č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ 
Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú 
za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 
ich použitia“.  

4/ Preverením dokladov poskytnutých ku kontrole nákladových položiek zúčtovaných 
v účtovníctve bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo správne, úplne, 
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preukázateľne a zrozumiteľne  čo je v rozpore s  uznesením § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z.  
o účtovníctve. 

 
Č. PK-08/2011 - Správa o  výsledku následnej finančnej   kontroly dodržiavania prevádzkového 
poriadku pre pohrebiská v Meste Spišská Nová Ves, evidencia hrobových miest, nájomné zmluvy za 
hrobové miesta a poplatky za užívanie hrobových miest.  

 Kontrolné zistenia: 

 1/  Dokladovou kontrolou boli prekontrolované všetky uzavreté nájomné zmluvy za rok 2010. 
Konštatujeme, že v evidencii je 22 duplicitných poradových čísiel nájomných zmlúv /čísla 18, 24, 92, 99, 
104, 124, 244, 257, 265, 290, 341, 348, 352, 374, 393, 429, 430, 431, 442, 446, 544, 553/, jedno 
neexistujúce poradové číslo NZ /358/. 
Dokladovou kontrolou bolo zistené: 

- 7 prípadov neúplných NZ alebo nepodpísaných uzavretých NZ oboma zmluvnými stranami 
/čísla 103, 118, 168,214, 453, 567, 593/.  
 
2/ Tým, že kamenárske firmy nedodržiavali § 11 ods. 5 b VZN č. 6/2006 Mesta Spišská Nová 

Ves spôsobili, že pochovávacia plocha v sekcií 9 starého cintorína je o 72,995 m2 prekročená čo je 
v prepočte 22 hrobových miest a uličky medzi hrobmi nemajú predpísaný rozmer podľa uvedeného VZN 
a prístup k hrobovým miestam je problematický a v niektorých prípadoch až neumožnený.  

Svojím konaním porušili  kamenárske firmy  § 11 – S t a v b y ods. 5 (b) VZN č. 6/2006 Mesta 
Spišská Nová Ves. 

 
3/ Kontrolou bolo zistené, že  predpisy na účte 318 – pohľadávky cintorín ( analytická 

evidencia)  za nájom hrobových miest cintorínov Mesta Spišská Nová Ves nie sú účtovné. Predpisy 
boli účtované nesprávne iba k úhrade  skutočne zaplatených nájmov za hrobové miesta. Pri tomto 
spôsobe  účtovania sa v účtovníctve k 31. 12. 2010  nevykázali pohľadávky -  neplatiči za nájom 
hrobových miest. Na účte 318 v účtovníctve mesta pohľadávky za nájom hrobových miest sú k 31. 12. 
2010 v sume 0. Podľa účtovnej evidencie mesta nájomníci za nájom hrobových miest cintorínov mesta 
nemajú  žiadne pohľadávky. 

 

Č. PK-09/2011 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly výberu a odvodu pokút uložených 
v blokovom konaní Mestskou políciou v Spišskej Novej Vsi 

1/ Pri následnej finančnej kontrole boli prekontrolované dohody o hmotnej zodpovednosti   33 
zamestnancov MsP v Spišskej Novej Vsi. Všetci  zamestnanci, ktorí zabezpečujú pokladničné operácie 
účelových pokladníc a inkasujú poplatky a platby za mesto majú riadne uzavreté dohody o hmotnej 
zodpovednosti.  
 V troch prípadoch bola dohoda o hmotnej zodpovednosti neúplná /chýbal dátum uzatvorenia 
dohody o hmotnej zodpovednosti/. V priebehu následnej finančnej kontroly bolo toto kontrolné zistenie 
odstránené. 

 V dvoch prípadoch nebol v dohode o hmotnej zodpovednosti uvedený úplne účel uzavretej 
dohody / zverené hodnoty - finančné prostriedky (hotovosť) zamestnávateľa/. 
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Výber pokút za rok 2010 podľa štvrťrokov 
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2/ Dokladovou kontrolou bolo zistené, že v III. kvartál 2010,  v štyroch prípadoch /08.10.2011, 
05.11.2010, 16.11.2010 a 07.12.2010/ boli prijaté oprávneným zamestnancom MsP proti podpisu 
z hlavnej pokladnice do účelovej výdavkovej pokladnice MsP v Spišskej Novej Vsi vyššie stále 
preddavky /zálohy/ ako je uvedené v tabuľke. 

 
3/ V zmysle § 29 ods. 3 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov „ Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát 
ročne za účtovné obdobie.“  

Uvedenú  inventarizáciu mala vykonať referentka rozpočtu a účtovníctva MsÚ Spišská Nová 
Ves. Dokladovou kontrolou bolo zistené, v príručnej pokladnici  na MsP v Spišskej Novej Vsi v roku 
2010 nebola vykonávaná inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti. 

 
Č. PK-10/2011 Záznam o  výsledku následnej finančnej kontroly  plnenia rozpočtu výdavkov Mesta 
Spišská Nová Ves na zimnú údržbu komunikácií za roky 2009 – 2010 v súlade s programovým 
rozpočtom. 

Č. PK-11/2011 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly  dodržiavanie zákona NR SR č. 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov – kontrola poskytovania 
cestovných náhrad v r. 2010 v Meste Spišská Nová Ves. 
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 Najviac zahraničných pracovných ciest v roku 2010 bolo vykonaných do Maďarska, hlavne za 
účelom implementácie spoločných cezhraničných projektov a do Poľska za účelom účastí na aktivitách 
Euroregiónu Tatry. Na týchto pracovných cestách za zúčastňovali zamestnanci Mesta Spišská Nová 
Ves, pracovníci projektových tímov ako aj poslanci MsZ v Spišskej Novej Vsi. 
 

Kontrolné zistenia: 

1/ Pracovná cesta vykonaná v dňoch 24.-25. 05. 2010 z Podbanského do Markušoviec, číslo 
cestovného príkazu 144/2010: 
a/  bola vykonaná súkromným motorovým vozidlom zamestnanca, 
b/ použitie motorového vozidla zamestnanca nebolo písomne dohodnuté a schválené primátorom 
mesta na základe Dohody o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu /Príloha 
k Smernici č. 7/2009 pre poskytovanie cestovných náhrad/, na základe ktorého patrí zamestnancovi 
náhrada podľa § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 283/2002 Z z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov, 

c/  cestovné náhrady boli vyplatené dňa 02. 06. 2010 VPD č. 540/10 vo výške cestovného hromadného 
dopravného prostriedku. 

 
2/ Pracovná cesta vykonaná v dňoch 24.-25. 08. 2010 zo Spišskej Novej Vsi do Nového 

Smokovca a späť, číslo cestovného príkazu 223/2010: 
a/  bola vykonaná súkromným motorovým vozidlom zamestnanca, 
b/ použitie motorového vozidla zamestnanca nebolo písomne dohodnuté a schválené primátorom 
mesta na základe Dohody o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu /Príloha 
k Smernici 
č. 7/2009 pre poskytovanie cestovných náhrad/, na základe ktorého patrí zamestnancovi náhrada 
podľa § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov, 

c/  cestovné náhrady boli vyplatené dňa 31. 08. 2010 VPD č. 826/10 vo výške cestovného hromadného 
dopravného prostriedku. 

 

 3/ V kontrolovanom roku 2010 bolo zistené, že cestovné príkazy pri všetkých 31 zahraničných 
pracovných cestách neboli overené predbežnou finančnou kontrolou v zmysle vyššie citovaného 
zákona o finančnej kontrole. Cestovné príkazy boli  podpísané s uvedením dátumu pracovníčkou 
referátu rozpočtu a účtovníctva.  



 11 

Č. PK-12/2011 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia v obchodnej spoločnosti 
s účasťou mesta EMKOBEL, a.s., Spišská Nová Ves  
Kontrolné zistenia: 

 1/ Dodržiavanie mandátnej zmluvy 

 Na základe ustanovení Mandátnej zmluvy uzatvorenej v zmysle ustanovení § 566 a násl. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov č. 48/1/2005, zo dňa 21. 05. 2005 a Prílohy č. 1 k 
uvedenej Mandátnej zmluve, zo dňa 21. 05. 2005 sa Emkobel, a. s. zaväzuje: 

a/ Bod 1.1.1. Čl. 1 uvedenej zmluvy  bod 1c prílohy „Pri realizácií podprahovej metódy s nižšou 
cenou EMKOBEL primerane použije Smernicu mesta č. 7/2003 pre vykonávanie verejného 
obstarávania. 

Uvedená smernica je neplatná a pre rok 2010 v rozpore so zákonom. V kontrolovanom roku 2010 bola 
v platnosti Zásady  pre vykonávanie verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok  Mesta Spišská Nová Ves. 

b/ Bod 1.1.2. Čl. 1 uvedenej zmluvy  bod 1b prílohy „Mesto a EMKOBEL do 10 dní každého 
mesiaca si navzájom písomne oznámia zmeny v evidencií prenajatého majetku tepelného 
hospodárstva, ktoré nastali v priebehu predchádzajúceho mesiaca a tieto zmeny premietnu  nájomnej 
zmluvy č. 48/2005 zo dňa 21. 01. 2005“.  

Dokladovou kontrolou bolo zistené, že uvedený bod 1b nebol dodržaný. 
 

c/ Bod 1.1.3. Čl. 1 uvedenej zmluvy bod 2a „Mesto – finančné oddelenie zriadi samostatný bankový 
účet na sledovanie príjmov z nájomného vo výške odpisov dlhodobého majetku a úhrad obstarania 
majetku. 
Dokladovou kontrolou bolo zistené, že uvedený bod 2a nebol dodržaný. 
Uvedená mandátna zmluva je neaktuálna a body 1a, 2b a 1b nie sú dodržiavané.  

 

Č. PK-13/2011 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly  vybavovania sťažnosti, petícií 
a sprístupnenia informácií v pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves za rok 2011. 
  
Kontrolné zistenie: 

1/ Kontrolou lehôt na vybavenie petície bolo zistené, že petícia zaevidovaná v roku 2011 pod 
číslom 2/2011 bola vybavená po zákonnej lehote, uvedeným konaním bolo porušené ustanovenie § 5 
ods. 7 zákona SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.  
 2/ Kontrolou vyhotovenia zápisníc o prešetrení petícií orgánom verejnej správy príslušným na 
vybavenie petície bolo zistené, že pri prešetrovaní petície s evidenčným číslom 1/2011 nebola 
vyhotovená zápisnica o prešetrení petície. 

3/ Kontrolou lehôt na vybavenie sťažností bolo zistené, že sťažnosť evidovaná pod číslom 
18/2011 bola vybavená po lehote na vybavenie sťažnosti, 
  4/ Kontrolou vyhotovenia zápisníc o prešetrení sťažnosti orgánom verejnej správy príslušným 
na vybavenie sťažnosti bolo zistené, že pri prešetrovaní sťažnosti s evidenčným číslom 1/2011, 6/2011, 
13/2011 a 19/2011 nebola vyhotovená zápisnica o prešetrení sťažnosti 
 
Č. PK-14/2011 Záznam o  výsledku následnej finančnej kontroly vymáhanie pohľadávok Mesta Spišská 
Nová Ves k 30. 06. 2011 
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 Prehľad plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených uvedenými následnými 
finančnými kontrolami za rok 2011, termínov ich plnenia a zodpovedných zamestnancov  tvorí prílohu č. 
1 správy o kontrolnej činnosti za rok 2011. 

 Hlavá kontrolórka okrem uvedených kontrolných činností v roku 2011 vykonávala nasledovné: 

• Na ÚHK bola vedená v roku 2011 centrálnu evidenciu žiadosti o poskytnutí informácií v zmysle 
ustanovení zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 
 

• V II. polroku 2011 začala hlavná kontrolórka viesť centrálnu evidenciu organizačných noriem  
platných pre MsÚ Spišská Nová Ves a príkazov primátora a príkazov prednostu MsÚ na ÚHK. 
Uvedené organizačné normy a príkazy sú evidované v programovom vybavení KORWIN 
v module „Uznesenia“ v subsystéme V, kde sú všetky organizačné normy od roku 1995 
oscanované ako dokumenty a prístupné k čítaniu a  použitiu v praxi pre zamestnancov MsÚ 
Spišská Nová Ves. Uvedený subsystém bol aktualizovaný a doplnený o poverené osoby – sú to 
zamestnanci, ktorí sú povinní aplikovať v svojej pracovnej náplni platné organizačné normy 
a príkazy v zmysle svojho pracovného zaradenia. Členenie uvedených noriem je na platné  
a neplatné organizačné normy čím bol vytvorený podrobný archív od roku 1995, 
 

• spracovávala správy o výsledkoch kontrol a správy o kontrolnej činnosti pre MsZ, 

• vypracovala návrhy plánov kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 a I. polrok 2012, ktoré 
predkladala na schválenie MsZ Spišská Nová Ves, 

• vypracovala stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2010, 

• vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok  2012. 

 
 
 
Ing. Hyacinta Zozuľáková, hlavná kontrolórka mesta                  ––––––––––––––––––––––- 
 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa 14. 02. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1:  Opatrenia z kontrol – splnené 
  Opatrenia z kontrol – nesplnené 
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