
      Útvar hlavného kontrolóra        
      Mesta Spišská Nová Ves 
 S p i š s k á  N o v á  V e s  
 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných ÚHK Mesta Spišská Nová Ves. 
 

 
Podľa  plánu kontrolnej činnosti  Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves na 

II. polrok 2008 v zmysle „Zásad kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou“  boli vykonané 
ÚHK Mesta Spišská Nová Ves vykonané nasledovné kontroly: 
 
I. 
 

Následná finančná  kontrola v zmysle Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ, dňa 
19. 06. 2008 č. 370 k bodu 17 – Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľnosti a kontroly škôd 
spôsobených Mestu Spišská Nová Ves z dôvodu nezískania nehnuteľnosti Sadová 1 do 
vlastníctva mesta č. NK -  02/2008 bola ukončená dňa 14. 11. 2008  SPRÁVOU. 
 

Kontrolou boli zistené nasledovné  porušenia všeobecne platných predpisov:  

C. Čerpanie verejných výdavkov 

 

C.1. Kapitálové výdavky  

 

C.1.1. Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných 
prostriedkov na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného  majetku. 

 

C.1.1.1.1.   Mesto Spišská Nová Ves uzatvorilo s firmou FINIŠ, a. s. dňa 19. 08. 1996 Zmluvu o budúcej  
                   zmluve č. 146/1996, predmetom ktorej bolo uzatvorenie budúcej zmluvy o kúpe 
nehnuteľnosti- budovy s.č. 2044, par. č. KN 4666, par. č. KN 4667 katastrálne územie Spišská nová 
Ves. 

 Kúpnu zmluvu č. 2/1997 uzatvorenú v zmysle ustanovenia §§  588 nasl. Občianskeho zákonníka 
zo dňa 09. 01. 1997  uzatvorili nasledovné zmluvné strany: 

Kupujúci: Mesto Spišská Nová Ves zastúpené Ing. Karolom Mitríkom, primátorom mesta (ďalej len      
kupujúci) 

Predávajúci: FINIŠ, a. s. zastúpený Ing. Róbertom Buntom, generálnym riaditeľom (ďalej len kupujúci). 

 Predmetom uvedenej zmluvy bol predaj budovy s. č. 2044, par. KN 4666 o výmere 461 m2 
(zastavaná plocha), par. Č. 4667 o výmere 8551 m2 (ost. Plocha), katastrálne územie Spišská Nová 
Ves. Nehnuteľnosti boli zapísané na LV č. 406. 

  Kúpna cena za nehnuteľnosť bola zistená podľa znaleckého posudku  dohodou vo výške 
8 800 000 Sk. Úhrada kúpnej ceny za nehnuteľnosť bola dohodnutá nasledovné: 

- prvú splátku v sume 5 500 000 Sk uhradí kupujúci na účet predávajúceho najneskôr do 31. 03. 1997 

- druhú splátku v sume 3 300 000 Sk uhradí kupujúci na účet predávajúceho do 31. 05. 1998. 
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 Podľa účtovných údajov v  Obratovej predvahe k 30. 11. 1997 za časť rozpočtu – V 51 bola 
kúpna cena v sume  8 800 000 Sk uhrádzaná ako je uvedené v tabuľke č. 1. 

 

                         Tabuľka č. 1 

Spôsob úhrady Suma /Sk/ Doklad Dátum úhrady 

Prevod v peňažnom ústave v prospech účtu FINIŠ  3 692 575 BD9712055/19 04. 06. 1997 

 

Úhrada z pokladne - hotovosť 

 

150 000 

PV9712148/1 

Výdavkový PD č. 761 

 

06/1997 

 

Úhrada z pokladne - hotovosť 

 

1 157 425 

PV9712230/1 

Výdavkový PD č.842 

 

06/1997 

Oznámenie o započítaní pohľadávok 800 000 List /naša zn. 250106 30. 11. 1997 

Oznámenie o započítaní pohľadávok 2 966 777 List /naša zn. 250106/98 27. 03. 1998 

Oznámenie o započítaní pohľadávok 33 223 List /naša zn. 2250106 30. 06. 1998 

SPOLU: 8 800 000    

  

  V čl. III. Kúpnej zmluvy č. 2/1997 uzatvorenej v zmysle ustanovenia §§  588 nasl. Občianskeho 
zákonníka zo dňa 09. 01. 1997  v bode 2. bol uvedený spôsob úhrady kúpnej ceny za nehnuteľnosť 
predávajúcemu nasledovne:  

- prvú splátku v sume 5 500 000 Sk uhradí kupujúci na účet predávajúceho najneskôr do 31. 03. 1997 

- druhú splátku v sume 3 300 000 Sk uhradí kupujúci na účet predávajúceho do 31. 05. 1998. 

Tým, že Mesto Spišská Nová Ves uhrádzalo kúpnu cenu za nehnuteľnosť ako je uvedené 
v tabuľke č. 1 porušilo podmienky uvedenej kúpnej zmluvy v čl. III Kúpna cena. 

           V zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších predpisov sa uvedené konanie považuje za porušenie rozpočtovej disciplíny. 

 V zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa výkon finančnej kontroly začal po nadobudnutí 
účinnosti tohto zákona, posúdi sa aj porušenie rozpočtovej disciplíny podľa tohto zákona, pričom sa 
použijú sankcie podľa tohto zákona. 

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 7 subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu 
podľa odseku 1 písm. a) až n), je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednosť za porušenie 
finančnej disciplíny.  

 
 

C.1.2. Včasnosť a správnosť zaraďovania hmotného a nehmotného  majetku do používania. 

 

     

 C.1.2.1.1. Obvodný úrad Spišská Nová Ves, štátny obvodný hygienik dňa ako je uvedený na  
                 kontrolovanom doklade 25. 06. 1966 na návrh Mestského úradu Spišská Nová Ves zo dňa 
13. 06. 1996 na uvedenie stavby  „Rekonštrukcia ubytovne na bytový dom, Sadová 1“, investor Mestský 
úrad Spišská Nová Ves  vydal  posudok v ktorom súhlasí s uvedením stavby do prevádzky. 
Termínovaná požiadavka úpravy kanalizácie ostáva.  
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 Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení ostatných zákonov 
prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníkov o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Rekonštrukcia nebytových priestorov ubytovne FINIŠ na bytový dom – II. etapa“  s dotknutými 
orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania. 

 Po vykonanom stavebnom konaní  stavebný úrad vydal dňa 17. 10. 1997  rozhodnutie 
č. 4956/1997-4-Fe v ktorom povoľuje Mestu Spišská Nová Ves Rekonštrukciu nebytových priestorov 
ubytovne FINIŠ na bytový dom – II etapa (24 b. j.) na pozemku parc. č. KN 44666, súp. č.. 2044 
v katastrálnom území Spišská Nová Ves. 

 Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi – odbor životného prostredia vydal dňa 19. 01. 1998 
kolaudačné rozhodnutie . 6378/1997-4-Fe na stavbu „Rekonštrukcia nebytových priestorov ubytovne 
FINIŠ na bytový dom – II. etapa ( 24 b. j. ). 

Rekonštrukčné práce nebytových priestorov ubytovne FINIŠ na bytový dom – II. etapa boli vykonávané 
nasledovne:         

       - od 30. 04. 1995 do 30. 12. 1996 NN kabelová prípojka   2 529 682,65 Sk 

       - od 14. 11. 1997 do 31. 12. 1997 Kanalizačná prípojka      614 862,50 Sk 

        - od 31. 12. 1997 do 31. 12. 1998  Rekonštrukcia nebytových 

priestorov  II. etapa               4 591 004,00 Sk 

        - 31. 12. 2001   Projektová dokumentácia 

       Plynová kotolňa      184 220      Sk 

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                                                                                                                                         

Rekonštrukcia celkom        7 919 769,15 Sk 

 

 Prehľad o evidencií majetku objektu budovy Sadivá č. – FINIŠ k 30. 10. 2008 je uvedený 
v tabuľke ktorá tvorí prílohu č.1 tejto správy. 

 Uvedený investičný majetok bol zaradený do evidencie majetku v zmysle všeobecne záväzných 
platných právnych predpisov a boli mu pridelené nasledovne inventárne čísla:   

1/ Inv. číslo  021/801/0011 FINIŠ budova 

2/ Inv. číslo 021/000/0017 PD plynová kotolňa FINIŠ 

3/ Inv. číslo 021/827/1050 FINIŠ – kanálová prípojka  

4/ Inv. číslo 021/812/1051 FINIŠ – kabelová prípojka 

 

V Kúpnej zmluve na   objekt budovy Sadivá č. – FINIŠ je v čl. IV. V bode 2 uvedené „Právo držby 
vzniká kupujúcemu dňom podpísania tejto kúpnej zmluvy“. Uvedená kúpna zmluva bola podpísaná dňa 
09. 01 1997. Prevod vlastníckych práv na Mesto Spišská Nová Ves na základe tejto kúpnej zmluvy mal  
byť vykonaný do troch rokov od podpísania tejto kúpnej zmluvy. V zmysle § 47 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka ( Zák. č. 40/1964 Zb. ) „ ak sa do troch rokov od uzavretia zmluvy nepodal návrh na 
rozhodnutie ( zápis do Katastra nehnuteľností ), platí že účastníci od  zmluvy odstúpili.“ 
 Nedoržaním  podmienok uvedených v kúpnej zmluve nedošlo k prevodu vlastníckych práv 
k uvedenej nehnuteľnosti na Mesto Spišská Nová Ves a od 01. 10. 1999 mesto nemalo viesť 
v evidencií majetku mesta budovu Sadová 1 – Finiš v hodnote 16 719 969 Sk.  
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 Tým, že mesto má v  evidencií majetku objekt budovu Sadová 1 – Finiš v hodnote 16 719 969 
Sk porušilo § 7 ods. 3  Zákona o účtovníctve č 563/ 1991 Zb. „ Účtovníctvo účtovnej jednotky sa vedie 
preukazným spôsobom, ak účtovná jednotka účtovné prípady a účtovné zápisy o nich doložila alebo 
preukázala predpísaným spôsobom a inventarizovala majetok a záväzky.“ 
 
C.1.2.1.2. Na základe príkazu primátora mesta v zmysle zákona o účtovníctve a podľa Smernice č. 3/96  
                    o vykonávaní inventarizácie majetku mesta zo dňa 30. 09. 1996 v znení neskorších zmien 
a doplnkov  je nariadené vykonávať ročnú inventarizáciu majetku mesta Spišská Nová Ves. Podľa 
jednotlivých účtovných skupín a časového obdobia zamestnanci mestského úradu menovaní v Dielčich 
inventarizačných komisiách vykonávajú  fyzickú inventúru majetku mesta.  
 Pri vykonávaní fyzických inventúr sú inventúrne komisie povinné zistiť skutočnú preukaznosť. 
Pri inventarizácií budov, stavieb a pozemkov by inventarizačná komisia mala zistiť aj skutočnosť, či  
príslušná nehnuteľnosť je aj jej skutočným vlastníctvom, resp., či má účtovná jednotka právo 
hospodárenia, a či je toto vlastníctvo zapísané aj do katastra nehnuteľnosti. Vlastníctvo, resp. 
právo hospodárenia k veci, je základom pre zúčtovanie predmetu do majetku účtovnej jednotky. 
 
 Zamestnanci mestského úradu menovaní do Dielčich inventarizačných komisií  za obdobie 
rokov 2000 až 2007 nekontrolovali či príslušná nehnuteľnosť je skutočným vlastníctvom mesta, 
uvedeným konaním porušili zákon 563/1991 Zb. o účtovníctve v zmysle § 29 ods. 1, „Účtovné 
jednotky inventarizáciou overujú ku dňu riadnej a mimoriadnej účtovnej uzávierky či stav majetku 
a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.“  
  

Súčasťou následnej finančnej  kontroly č. NK -  02/2008 sú nasledovné čiastkové správy: 
 

1/ Čiastková správa č. 1 zo dňa 11. 09. 2008 – v súvislosti so zmenou vlastníctva budovy Sadová 1 
vyžiadať číslo účtu v peňažnom ústave od súčasného majiteľa za účelom úhrady finančných 
prostriedkov za nájom od nájomníkov bytov v budove Sadová 1. 
2/ Čiastková správa č. 2 zo dňa 11. 09. 2008 – podnet na začatie trestného konania pre podozrenie 
z trestného činu. 
  

  
 

Zhrnutie výsledkov  
následnej finančnej  kontroly v zmysle Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ, dňa 

19. 06. 2008 č. 370 k bodu 17 – Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľnosti a kontroly škôd spôsobených Mestu Spišská 
Nová Ves z dôvodu nezískania nehnuteľnosti Sadová 1 do vlastníctva mesta č. NK -  02/2008 

 

      

 

Porušenie zákonov č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

predpisov  a  zákon 563/1991 Zb. o účtovníctve v zmysle  

 

SUMA Počet 
porušení /ks/ 

 
C.1.1.1.1.   § 47 ods. 1 zákona č. 303/1995 – úhrada kúpnej ceny v rozpore so zmluvou 
 8 800 00 6 

 

C.1.2.1.1. § 29 ods. 1zákona 563/1991 Zb. o účtovníctve – nesprávna evidencia majetku 

 
16 719 969 Sk 

 4 

 
C.1.2.1.2. § 7 ods. 3  Zákona o účtovníctve č 563/ 1991 Zb.- neúplná inventarizácia 
  4 

 Zistenia celkom  14 
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II. 

             

         Následnú finančná kontrolu hospodárenia v príspevkovej organizácií mesta za rok 2007v súlade 
so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.  z.  o rozpočtových pravidlách  verejnej  správy  v  znení neskorších  
predpisov  v subjekte  Zoologická   záhrada  Spišská Nová Ves,  kontrola bola ukončená dňa 

28. 11. 2008 SPRÁVOU. 
 

 Kontrolou bolo zistené nasledovné porušenie všeobecne záväzných predpisov: 

  

B. R o z p o č e t - Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 

 

B.1. Tvorba a plnenie príjmov a výdavkov verejného rozpočtu 

  

 Mestské zastupiteľstvo na riadnom zasadaní MsZ konanom dňa 15. 02. 2007 na Mestskom 
úrade v Spišskej Novej Vsi  schválilo pre príspevkovú organizáciu mesta Zoologickú záhradu plán 
nákladov a výnosov  na rok  2007. 

 

Schválený plán nákladov a výnosov na rok 2007 

T r ž b y  a  v ý n o s y 
 

Plán 
rok 2007 

Úprava Upravený plán 

602 Tržby z predaja služieb 1 730 130 1 730 
614 Zmena stavu zvierat    
624 Aktivácia dlhodobého HM  40 40 
644 Úroky  5 5 
649 Iné ostatné výnosy  95 95 
651 Tržby z predaja    
654 Tržby z predaja materiálu 24 20 44 
691 Prevádzkové dotácie 3 110 - 250 2 860 
C e l  k o m 4 774 40 4 774 
N á k l a d y 
 

   

501 Spotreba materiálu 729  729 
502 Spotreba energie 380  380 
503 Spotreba PHM 135  135 
511 Opravy a udržiavanie  60  60 
511 Údržba budov 200  200 
512 Cestovné 10  10 
513 Náklady na reprezentáciu 5  5 
514 Ostatné služby 391  391 
521 Mzdové náklady 1 880 40 1 920 
524 Zákonné soc. poistenie 657  657 
525 Ostatné soc. poistenie 20  20 
527 Zákonné soc. náklady    
528 Ostatné soc. poistenie 28  28 
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Plán investícii na rok 2007 

Názov akcie Plán Zmena plánu Upravený plán 

Výstavba nových chovných 
zariadení a výbehov  

300  300 

    

Výstavba chovného 
zariadenia pre tigra  

950 250 1 200 

    

C e l k o m 1 250 250 1 500 

 

Kontrolou použitia  investičných prostriedkov nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

C.2.2.  Bežné výdavky realizované cez pokladnicu  
 
C.2.2.1.1. Dokladovou   kontrolou pokladničných dokladov  bolo  zistené, že v  PPD  č.  900/07  zo dňa  
    7. 12. 2007 v sume 4 788,- Sk, ktorý bol zúčtovaný za zakúpenie poukážok na stravovanie 
pre zamestnancov  na základe vydaných poukážok na stravovanie je uvedené, že dva stravné 
poukážky v hodnote 160,- Sk, (2ks x 80,- Sk) boli použité na  reprezentáciu. V správe o vyúčtovaní 
finančných prostriedkov zo dňa 7. 11. 2007 bolo uvedené, že  poukážky na stravovanie boli použité na 
pohostenie návštevy. 

V zmysle uznesení § 152  odst.1 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je 
zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie, ktorí na 
svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako 4 hodiny. 
odst. 2 ....... v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.  
 Na uvedený účel kontrolovaný subjekt poskytuje zamestnancom poukážky na stravovanie Le 
Cheqe Dejeunere. 
 Dokladovou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt  použil 2 ks v hodnote 160 Sk 
stravné lístky na pohostenie pracovníkov zo Zoologickej záhrady v Odese. 
 Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil § 152 odst. a 2 zákona č. 311/2001 Zákonníka 
práce. Stravné lístky môžu byť poskytnuté po odpracovaní 4 hodín na svojom pravidelnom pracovisku.  
 

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené porušenie finančnej disciplíny v sume 160 Sk. 
V zmysle uznesenia § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. porušením finančnej 

disciplíny je použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu 
čerpaniu verejných prostriedkov. 
Podľa § 31 odst. 13 ak odvod spolu s penále nepresiahne  sumu 5 000 Sk odvod sa neukladá. 

Zhrnutie výsledkov  
následnej finančnej  kontroly hospodárenia v príspevkovej organizácií mesta za rok 2007 v súlade so zákonom NR SR 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov   
      

P.
č. 

Porušenie  v zmysle uznesení § 152  odst.1 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka 

práce  
SUMA /Sk/ Počet 

porušení /ks/ 

1. C.2.2.1.1.  Bežné výdavky realizované cez pokladnicu  160 1 

 Zistenia celkom  1 
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III. 

Kontrola plnenia plánu zavedenia eura v podmienkach Mesta Spišská Nová Ves 
č. PK -  12/2008 bola dňa 26. 11. 2008 ukončená  ZÁZNAMOM. 

 

B. K o n t r o l a 

Základné zásady zavedenia eura sú stanovené v Národnom pláne zavedenia eura v SR, 
schválenom Uznesením vlády SR č. 525 dňa 6 júla 2005 a v materiáli aktualizovanom Uznesením vlády 
SR č. 289  zo dňa 21. marca 2007. Opatrenia a postupy súvisiace s prípravou na zavedenie a so 
zavedením meny euro v Slovenskej republike upravuje zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro 
v Slovenskej republike (ďalej len „generálny zákon“).  

 

1.1. Etapy kontroly na dodržiavanie generálneho zákona: 
 

1.1.1. I. etapa kontroly –obdobie prípravy na zavedenie eura – od 8. júla 2008 do 31. decembra 
2008. 

1.1.2. II. etapa kontroly – obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu (DHPO) – ide 
o dočasné obdobie hotovostného peňažného obehu v SR, ktoré trvá 16 kalendárnych dní 
vrátane dňa zavedenia eura, počas ktorého zákonným platidlom v SR sú platné eurobankovky 
a eromince a zároveň aj slovenské bankovky a slovenské mince. 

1.1.3. III. etapa kontroly – obdobie po ukončení duálneho hotovostného peňažného obehu. 
 

Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 28. 02. 2008 prerokovalo „Plán zavedenia eura 
v podmienkach Mesta Spišská Nová Ves“. Na uvedený plán nadväzuje harmonogram konkrétnych 
úloh a súčasťou  plánu je v časti IV. nasledovné zloženie eurotímu: 

 

Vedúci tímu : PhDr. Semeš Miroslav 

Členovia tímu: Ing. Petko Peter 

  Ing. Pastiran Ľubomír 

  Ing. Kellner Marián 

  Ing. Gonda Jozef 

  Ing. Macalová Helena 

  PhDr. Ševčíková Ľubica 

  RNDr. Brovková Lívia 

  Ing. Gyenes Róbert 

  Ing. Košalko Pavol 

  Ing. Topoliová Iveta 

  Ing. Fabián František 

 V zmysle harmonogramu úloh vypracovaného dňa 28. 03. 2008 boli predmetom kontroly úlohy 
za obdobie január 2008 až november 2008, za  plnenie a dodržiavanie termínu ktorých zodpovedali 
nasledovní riadiaci pracovníci Mestského úradu Spišská Nová Ves:   

1/ Ing. Pastiran Ľubomír 
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2/ Ing. Macalová Helena  

3/ RNDr. Brovková Lívia   

Prehľad plnenia úloh v zmysle harmonogramu je uvedený v naládujúcich tabuľkách: 

Zodpovedná osoba Ing. Pastiran Ľubomír:                                                   Tabuľka č. 1 

P. č. Konkrétne úlohy Plnenie 

1. Zmena platových poriadkov K 31.12.2008 

2. Kontrola a úprava cenníkov v sociálnych službách splnené 

3. Oboznámenie všetkých zamestnancov o povinnostiach mesta a harmonograme 
postupu mesta pri zavedení eura 

 
splnené 

4. Menovanie pracovnej skupiny (eurotímu) na zavedenie eura v meste splnené 

5. Schválenie plánu mesta v Mestskom zastupiteľstve splnené 

6. Priebežné monitorovanie a hodnotenie plánu mesta vykonáva sa 

 
7. 

Publikovanie informácie o schválenom pláne  mesta na zavedenie eura 
v miestnych novinách, na vývesnej tabuli, internetovej stránke 

 
splnené 

 
8. 
 

Kontakt s ohrozenými cieľovými skupinami – zisťovanie akú konkrétnu pomoc by  
potrebovali na úrovni mesta 

 
splnené 

9. Informovať občanov   neustále o prípadoch, keď duálne zobrazovanie cien 
tovarov a  služieb nie je povinné, 

 

splnené 

10. Spracovať informácie o najbližších pracoviskách Slovenskej obchodnej inšpekcie splnené 

 

11. 

Spracovať informáciu o tom, kde možno podať sťažnosť alebo upozorniť na 
nedodržanie pravidiel duálneho oceňovania 

 

splnené 

Zodpovedná osoba Ing. Macalová Helena:                                                            Tabuľka č. 2 

P. č. Konkrétne úlohy Plnenie 

1. Tlač mzdových listov do 31. 12. 2008 v SKK a EUR splnené 

2. Úpravy informačných systémov v oblasti miezd splnené 

3. Zisťovanie a vyčíslenie potrieb na nové investície v súvislosti so zavedením eura splnené 

 
4. 

Určenie potreby hotovosti a prijatie rozhodnutia o jej obstaraní od peňažného 
ústavu 

splnené 

5. Preškolenie zamestnancov pokladniach splnené 

6. Uzavretie dohody o predzásobení euro hotovosťou s peňažným ústavom vykonáva sa 

 
7. 

 

Zabezpečenie vzorov euro bankoviek a mincí 

od 1. 12. 2008 
Dexia banka 

8. 
 

Faktúry aj knihy faktúr  za “staré obdobia “ tlačiť aj v EUR splnené 

9. Spracovanie a schválenie rozpočtu implementačných nákladov spojených so 
zavedením eura  

 

splnené 

10. Zapracovanie rozpočtu implementačných nákladov do rozpočtu na rok 2008 splnené 

11. Určenie rozpočtovej rezervy na neplánované výdavky spojené s prechodom na 
euro na rok 2008 

Na rok 2008 v rozp. 
rezerva nie je 
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Zodpovedná osoba RNDr. Brovková Lívia: Tabuľka č. 3 

P. č. Konkrétne úlohy Plnenie 

 
1. 

Zabezpečiť materiálne podmienky na bezpečné uskladnenie zásob v hotovosti 
v euro mene 

 
splnené 

 
2. 

Vytvorenie materiálnych a bezpečnostných podmienok na vedenie pokladníc 
v dvoch menách v období duálneho hotovostného peňažného obehu, 

 
splnené čiastočne 

3 Zabezpečenie technických pomôcok na overovanie pravosti bankoviek splnené 

 
4. 

Oboznámenie zamestnancov s obsahom „generálneho zákona“ o zavedení eura 
v SR 

splnené  
zabezpečče aj ASPI 

 
 
5. 

Priebežne oboznamovanie sa s obsahom nových zákonov alebo s novelizáciou 
zákonov, ktorých zmeny budú dôležité pre zabezpečenie právnej istoty na hladké 
zavedenie eura v podmienkach miest 

 
 

splnené 

 
6. 

Revízie všeobecne záväzných nariadení, príkazom primátora a prednostu MsÚ, 
interných smerníc a zásad 

 
vykonáva sa 

 
7. 

Príprava a schválenie potrebných legislatívnych zmien v období pred zavedením 
eura 

 
vykonáva sa 

 
8. 
 

Inventarizácia obsahu zmluvných vzťahov a dohôd mesta s dodávateľmi 
a odberateľmi prác, tovarov a služieb s dôrazom na peňažné sumy cien služieb, 
prác a tovarov, pokút, penálov a úrokov v SKK 

 
 

vykonáva sa 

9. V prípade, že mestu budú dodané informačné plagáty, ich zverejnenie na 
viditeľných miestach a na oficiálnych tabuliach 

 

splnené 

10. Umiestniť tabuľu s konverzným kurzom na viditeľné miesto na trhovisko splnené 

 

 

 Kontrola ďalších  konkrétnych úloh harmonogramu v zmysle „Plánu zavedenia eura v podmienkach 
Mesta Spišská Nová Ves“  bude vykonávaná pravidelne každý polrok do 31. 12. 2009. 
 

C. Z á v e r 
                     Kontrolou bolo preverené plnenie povinnosti mesta, ktoré sú uvedené  v Pláne 
 zavedenia eura v podmienkach Mesta Spišská Nová Ves podľa jednotlivých oblasti na ktorý  
nadväzuje harmonogram konkrétnych úloh Mesta Spišská Nová Ves  za obdobie roka 2008.  
 
Úlohy v uvedenom harmonograme sú splnené, alebo za priebežne plnia v súlade s určeným  časovým  
harmonogramom. 
 
 Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právny predpisov. 
 

 

IV. 

S P R Á V A 

o vybavovaní sťažnosti a petícií za obdobie od 16. 09. 2008 do 30. 11. 2008 
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          Útvar hlavného kontrolóra vedie evidenciu sťažností, petícií podľa zákona č. 152/1998 Z.z. 
o sťažnostiach a zákona č. 85/1990Z.z. o petičnom práve,   evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií  
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 
Za obdobie od 16. 09. 2008 do 30. 11. 2008 mesto Spišská Nová Ves  prijalo do evidencie:  
 

12  s ť a ž n o s t í 
z toho: 
- 7 sťažností v y b a v e n  ý ch     

- 2  sťažností      o p o d s t a t n e n ý ch   
- 2 sťažnosť   č i a s t o č n e  o p o d s t a t n e n á 
- 3 sťažností  n e o p o d s t a t n e n ý ch  

- 1 sťažnosť   z a s l a n á  n a  v e d o m i e  
- 4 sťažností sa prešetrujú v zákonnej lehote 
 
Obsahom opodstatnených sťažností bolo: 

- sťažnosť obyvateľa sídliska Mier  na neosadenie veľkej športovej bránky na trávnatej ploche, 
ktorá spadla na desaťročného chlapca, 

- sťažnosť SVBaNP  zo sídliska Západ na  rušenie nočného kľudu, znečistené okolie 
a nevyhovujúci stav mestskej komunikácie pred obytným blokom,  

- sťažnosť SVBaNP z centra mesta na znepríjemnenie bývania vchádzaním dymu do bytov z RD 
- podnet na neriešenie námietok  na výzvu - zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľnosti,  
- zaslanie podnetu - stanoviska od ÚVZ v SNV z prešetrenia hygienických podmienok bývania 

v BD, Potočná 14/5  – hygienické podmienky bývania sú nevyhovujúce. Zistené skutočností: BD 
má poškodené schodisko v niektorých častiach chýba zábradlie, chýbajú vstupné dvere, okná 
aj s rámami, poškodená strecha, obvodové steny spoločných častiach sú poškodené, 
znečistené,  pomaľované. Vo vstupnom priestore a pod schodiskom sa nachádza rôzny odpad. 
V byte,  v ktorom bolo vykonané prešetrenie nie je prívod vody, kúpeľňa neexistuje, strop 
zateká,       

- podnet zamestnanca základnej školy  na prešetrenie diskriminácie jeho osoby a potlačovanie 
základných ústavných práv, 

- sťažnosť na zamestnanca MsÚ pri vybavovaní potvrdenia o vybavovaní pohrebu rodinného 
príslušníka, 

- podnet od občana sídliska Západ na znečisťovanie a ohrozovanie životného prostredia a života 
obyvateľov sídliska, na sústavné porušovanie dopravných predpisov  vodičmi motor. vozidiel  
ničenie trávnatých plôch, 

- podnet od obyvateľov z širšieho centra mesta  na výskyt holubov v oknách  podkrovného bytu, 
obyvatelia bytového domu majú obavy o svoje zdravie –  zaslaný na vedomie,  

- sťažnosť od obyvateľa z centra mesta na sústavne porušovanie nočného kľudu a rušenie 
občianskeho spolužitia a verejného poriadku  – prevádzkovaním nočného baru,   

-  sťažnosť od obyvateľa BD zo sídliska  Mier na hlučných susedov ,  
-     podnet od nájomcov bytov mestského bytového domu, na opätovné prehodnotenie správania   
        sa nájomcu. 

 
a   2   p e t í c i e   s týmto obsahom: 

- obyvatelia sídliska Mier - nesúhlas s umiestnením kontajnerov  
- parkovanie auta  pod oknami  bytového domu. 

Z dôvodu, že petície neobsahovali náležitosti v súlade so zákonom č. 242/1998 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa Zákon č. 85 z marca 1990 o petičnom práve v zmysle § 4 ods. 1, 4 a 5 zhromažďovanie 
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podpisov pod petíciu, boli zaslané petície na doplnenie. Petície sa neprešetrovali z dôvodu nedoplnenia 
- nepredloženia podpisových hárkov pod petície.  
   
          Na základe odporúčania Komisie kontroly MsZ Spišská Nová Ves petície a sťažnosti občanov 
poukazujúce na  podnety v jednotlivých častiach mesta sú zasielané na vedomie  príslušným 
mestským výborom. 
  
K opodstatneným sťažnostiam bolo prijatých 6 opatrení na nápravu zistených nedostatkov.  
 
          O sprístupnenie informácií pre fyzické a právnické osoby - podľa zákona č. 211/200 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám  v čase od 15. 09. 2008 do 30. 11. 2008 nebolo požiadané. 
 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa 01. 12. 2008 
 
 
Ing. Hyacinta Zozuľáková, hlavná kontrolórka mesta                 ............................................... 


