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Mesta Spišská Nová Ves 
 

Správa o výsledku  kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou  Mesta Spišská 
Nová Ves. 

 
 

Podľa  plánu kontrolnej činnosti  Mesta Spišská Nová Ves na I. polrok  2011 v zmysle „Zásad 
kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou“  boli ukončené kontroly uvedené v nasledovnej 
tabuľke: 
 
        
Č. k. 

Predmet následnej finančnej kontroly             
Zistenia                                                                                    

 Kontrolovaný subjekt Dátum 
výkonu  

   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 

 

 

jún 

PK 

05/2011 

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

 

1 

 
 
Mestský úrad Spišská Nová Ves 

 

máj 

PK 

06/2011 

Kontrola vybavovania sťažnosti a petícií 

 v pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves 
 

 

0 

 

Mestský úrad Spišská Nová Ves 

 

máj 

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

 
apríl - 
máj 

 
I. Následná finančná kontrola  PK 04/2011 v obchodnej spoločnosti s účasťou mesta 
Spiš – View – Trading. 
 
Predmet následnej finančnej kontroly: 

Základné imanie pri vzniku spoločnosti činí Sk 1 000 000,- Sk /33 193,918875 €/. Mesto 
Spišská Nová Ves má v spoločnosti SVT, s.r.o., Spišská Nová Ves 41 % podiel, čo predstavuje 
finančnú čiastku 410.000,- Sk /13 609,506739 EUR/. Ostatok 59 %, čo predstavuje finančnú čiastku 
590 000,- Sk /19 584,412136 EUR/ má konateľka spoločnosti – Ing. Arch. Mária Kleinová, Gemerská  
847/4, Spišská Nová Ves. 

 
 Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Preverené boli zápisnice z rokovania 
valného zhromaždenia spoločnosti  SVT, s.r.o., Spišská Nová Ves za kontrolované obdobie rokov 2008 
– 2010. Na rokovaní valného zhromaždenia bol okrem iného schválený hospodársky výsledok 
spoločnosti SVT, s.r.o., Spišská Nová Ves za dané obdobie a jeho zaúčtovanie. 

   

  Výsledky hospodárenia za kontrolované obdobie rokov 2008 – 2010 sú uvedené v nasledovnej 
tabuľke: 
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  Tvorba a plnenie príjmov a výdavkov v rokoch 2008 – 2010 

 ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 

Náklady 7 750 031,34 Sk 174 033,19 € 214 273,53 € 

Výnosy 7 312 264,39 Sk 172 954,14 € 215 281,12 € 

Zisk      1 077,59 € 

Strata   437 766,95 Sk 1 079,05 €  

 

Nakladanie s majetkom mesta 

 Na základe kúpnej zmluvy č. 301/2004 uzatvorenej v zmysle ustanovení § 588 a násl. Zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov /ďalej iba „kúpna zmluva“/ 
ako vlastník budovy s. č. 539, na par. č. KN 2220 a pozemku par. č. KN 2220 o výmere 667 m2 (zast. 
pl.), k. ú. Spišská Nová Ves predalo kupujúcemu SPIŠ – VIEW – TRADING, spol. s r. o., Starosaská 15, 
Spišská Nová Ves do vlastníctva budovu s. č. 539 na par. č. KN 2220 a pozemok, par. č. KN 2220 
o výmere 667 m2 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves.  

 Predaj nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi uznesením číslo 
293, zo dňa 16. 09. 2004. 

 Mesto Spišská Nová Ves predalo kupujúcemu nehnuteľnosť za dohodnutú cenu 700 000,- Sk 
/23 235,74 EUR/.  

 Zmluvné strany sa dojednali na zriadení vecného práva spočívajúceho v práve prednostného 
prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa uvedenej kúpnej zmluvy v prospech predávajúceho za 
finančných podmienok, za akých sa prevod vlastníctva v prospech kupujúceho dojednal, avšak so 
zohľadnením preukázateľného zhodnotenia predávaných nehnuteľností, pričom pri dojednávaní kúpnej 
ceny sa bude v plnom rozsahu prihliadať na oficiálny inflačný vývoj ekonomiky Slovenskej republiky 
a na užívanie predávaných nehnuteľnosti terajším kupujúcim.  

 Vecné právo v prospech predávajúceho sa zriaďuje na obdobie 10 rokov. Vecné právo sa 
zriaďuje v súlade s uznesením č. 293 Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, zo dňa 16. 09. 
2004.    

Úroveň vedenia prvotnej evidencie majetku spoločnosti 

 Spoločnosť SVT, s.r.o., Spišská Nová Ves má k 30. 12. 2010 v prvotnej evidencii hmotný a 
nehmotný majetok, ktorý je uvedený v nasledujúcej tabuľke v €. 
 

Skupina Názov Dátum 
obstarania 

Obstarávacia 
cena 

Ročný odpis Zostatková cena 

29IM0025 Avia 30.06.1992 2 569,97 0,00 0,00 
29IM0009 Fax telefón 31.12.1992 647,28 0,00 0,00 
29IM0001 Tlačiareň Epson 31.07.1993 605,36 0,00 0,00 
29IM0017 Škoda Forman 31.05.1994 10.552,51 0,00 0,00 
29IM0012 PC 486 DX2/66 31.07.1995 1 464,52 0,00 0,00 
29IM0024 Renault Megane 30.11.1996 21 221,57 0,00 0,00 
29IM0002 PC P120-16-1200 30.06.1997 1 998,34 0,00 0,00 
29IM0004 Rezací ploter 30.06.1998 3 651,33 0,00 0,00 
29IM0022 PC Intel Pentium 30.09.1999 1 587,57 0,00 0,00 
29IM0030 Monitor+CD ROM 31.12.2001 334,50 0,00 0,00 
29IM0031 CDWR Plextor 31.12.2001 234,25 0,00 0,00 
29IM0032 OS Windows 31.12.2001 164,34 0,00 0,00 
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29IM0007 Iveco Daily 08.02.2007 28 060,01 0,00 0,00 
10IM00005 VW Pasat Variant 30.11.2007 2 655,51 663,51 0,00 
10IM00003 XSARA Picaso 22.07.2008 15 338,94 1 916,94 0,00 
Skupina 1 x x 91 086,00 2 580,45 x 
29IM0026 Vysokozdvižný vozík 30.06.1992 2 282,71 0,00 0,00 
29IM0011 Vysávač 31.05.1994 529,77 0,00 0,00 
29IM0013 Zabezpeč.zariadenie 31.08.1995 2 302,79 0,00 0,00 
29IM0023 Bose Lifestyle 30.09.1999 1 888,80 0,00 0,00 
29IM0036 TV Tesla LCD 19.01.2009 641,18 107,00 320,18 
29IM0035 Plošina 23.01.2009 943,43 158,00 469,43 
29IM0037 AI 29.01.2009 283,48 48,00 139,48 
29IM0034 Skrinky 01.09.2009 921,01 154,00 459,01 
Skupina 2 x x 9 793,17 467,00 1388,10 
10IM0002 510-dom rodinný 21.02.2005 23 235,74 1 162,00 16 263,74 
10IM0004 Sklad -budova 22.09.2010 16 004,21 801,00 14 402,21 
Skupina 4 x x 39 239,95 1 963,00 30 665,95 
C e l k o m x x 140 119,12 5 010,45 32 054,05 

 
 Spoločnosť SVT, s.r.o., Spišská Nová Ves má k 30. 12. 2010 v evidencií hmotný a nehmotný 
investičný majetok v zostatkovej hodnote 32 054,05 €. 

Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 

II. Následná finančná kontrola  PK 05/2011- Mestský úrad Spišská Nová Ves 
 

Kontrola uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2010   
 

Predmet následnej finančnej kontroly 
• kontrola uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len 

„dohody") na mestskom úrade / ďalej len MsÚ/ v Spišskej Novej Vsi za roky 2008 – 2010, 
• dodržiavanie zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, 

pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na MsÚ v Spišskej 
Novej Vsi za roky 2008 – 2010. 
 

Plnenia schváleného rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves za roky 2008 – 2010  v oblasti dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovný pomer je uvedený v tabuľke č. 4. 
 Tabuľka č. 4 
Položka Rok 2008 v Sk/€ Rok 2009 v € Rok 2010 v € 

Rozpočet 637 027 1 691 000,00/56 130,92 72 314,00 96 369,00 

Skutočnosť 637 027 1 200 079,00/39 835,32 62 847,15 85 868,15 

% plnenia 70,97 86,91 89,10 

Rozpočet 637 026 1 800 000,00/59 749,05 73 110,00 64 500,00 

Skutočnosť  637 026 1 814 700,00/60 237,00 68 482,58 50 846,95 

% plnenia 100,82 93,66 78,83 

Rozpočet celkom 115 879,97 145 424.00 160 869,00 

Skutočnosť celkom 100 072,32 131 329,73 136 715,10 

% plnenia celkom 86,36 90,31 84,99 
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Graf č. 1:Plnenia schváleného rozpočtu v oblasti čerpania finančných prostriedkov za práce vykonávané 
na základe uzavretých DoVP a DoPČ za roky 2008 – 2010 v € je uvedené v nasledujúcej 
grafickej podobe. 
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Dokladovou kontrolou boli preverené: 
 

- dohody o vykonaní práce (uzatvorené podľa § 226 Zákonníka práce /ďalej len DoVP/, 
- dohody o pracovnej činnosti (uzatvorené podľa § 228 písm.a) Zákonníka práce /ďalej len DoPČ/, 
ktoré spolu s prípravou podkladov zabezpečuje podľa Organizačného poriadku Mestského úradu 
v Spišskej Novej Vsi referát vnútornej správy a referát rozpočtu a účtovníctva. 
 

Ku kontrole bola predložená evidencia DoVP (uzatvorené podľa § 226 Zákonníka práce), 
evidencia DoPČ (uzatvorené podľa § 228a Zákonníka práce), ktoré spolu s prípravou podkladov 
zabezpečuje referát vnútornej správy a mzdová referentka na MsÚ v Spišskej Novej Vsi.  

 
Prehľad o počte uzavretých DoVP a DoPČ za roky 2008 - 2010 je uvedený v tabuľke č. 5: 

         Tabuľka č. 5 

Druh dohody – podľa zamestnancov Počet - rok 2008 Počet - rok 2009 Počet - rok 2010 

DoVP -  Členovia komisii pri MsZ 55 52 39 

DoVP - Členovia Mestských výborov 72 71 84 

DoVP – Ostatné 174 495 475 

DoVP – Zrušené - 3 4 

DoPČ 7 12 13 

DoPŠ 0 0 0 

Celkom  zaregistrované v roku 308 633 615 
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Graf č. 2: Prehľad o počte uzavretých dohôd na MsÚ v Spišskej Novej Vsi podľa druhov za    roky 
2008 – 2010 je uvedený v nasledujúcej grafickej podobe. 
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Nárast počtu uzavretých dohôd na MsÚ v rokoch 2009 a 2010 oproti roku 2008 bol spôsobený: 

• konaním volieb v roku 2009 /voľby prezidenta SR, voľby poslancov do európskeho parlamentu, 
voľby zástupcov do orgánov vyšších územných celkov/, 

•  konaním volieb v roku 2010 /parlamentné voľby a komunálne voľby/. 

Z I S T E N I A 

 
C.2.3.1.1.  Právne predpisy a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 Zákonníka práce a v súlade s § 224 ods. 2 písm. b) 
zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnancov s 
právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s 
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

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.   

III. Následná finančná kontrola  PK 06/2011 - Kontrola vybavovania sťažnosti a petícií 
a žiadostí o sprístupnenie  informácií v pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves za rok 2010. 
 
Predmet následnej finančnej kontroly 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona NR SR č. 152/1998 Z. z. 
o sťažnostiach účinného do 31. 01. 2010,  zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach účinného od 
01. 02. 2010, zákona SNR  č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona NR SR č. 242/1998 Z. z. 
a zákona č. 112/2010 Z. z., zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice č. 2/2003 zo dňa 01. 07. 2010 a novej 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“, účinnej od  
01. 08. 2010. 
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Evidencia: 
 
1/  Sťažnosti fyzických a právnických osôb v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach. 
 Útvar hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves počas roka 2010 prijal  do centrálnej 
evidencie sťažností od fyzických osôb celkom 42 sťažností, ktoré boli prešetrené v zmysle zákona 
o sťažnostiach. 
 
2/  Petície v zmysle  zákona SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona NR SR 
č. 242/1998 Z. z. a zákona NR SR č. 112/2010 Z. z. 

Útvar hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves počas roka 2010 prijal do centrálnej evidencie 
celkom 5 petícií, ktoré boli vybavované v zmysle zákona o petičnom práve. 
 
3/  Žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR  
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 40/2010 Z. z. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Útvar hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves počas roka 2010 prijal do centrálnej  
evidencie celkom 23 žiadostí o sprístupnenie informácií, ktoré boli vybavené v zmysle platnej legislatívy. 
 
Opodstatnenosť pri vybavovaní sťažností. 

Prehľad o vybavovaných sťažnostiach z pohľadu opodstatnenosti podania je uvedený  
v tabuľke č. 1. 

Tabuľka č.1 
Opodstatnenosť podania Sťažnosti 

Opodstatnené 14 
Neopodstatnené 28 
Čiastočne opodstatnené - 
Spolu 42 

 
Spôsob vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií. 

Prehľad o spôsobe vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií je 
uvedený v tabuľke č. 2.          
           Tabuľka č. 2 

Spôsob vybavenia Sťažností Petície 
Žiadosti o spríst. 

inform. 
Postúpené inému orgánu 4 - - 
    
Odložené 8 - 2 
z toho - anonymné 2 - - 
           - podanie nebolo sťažnosťou 1 - - 
    
Vrátené 3 - - 
    
Prešetrené/ vybavené 27 5 21 
z toho - vrátené na doplnenie 1 - 3 
    
Spolu 42 5 23 
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Príslušnosť k jednotlivým organizačným jednotkám mestského úradu v Spišskej Novej Vsi. 

Prehľad o prešetrovaní a vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií 
príslušnými organizačnými jednotkami Mesta Spišská Nová Ves je uvedený v tabuľke č. 3. 
           Tabuľka č. 3 

Organizačná jednotka Počet sťažností Počet petícií 
Počet žiadostí 

o sprístupnenie informácií 

Kancelária primátora - - 3 

Odd. organizačné 4 1 3 

Odd. výstavby a dopravy 8 3 2 

Odd. územného plánovania 
a stavebného poriadku 

6 - 3 

Odd. komunálneho servisu 4 - 2 

Odd. finančné 1 - - 

Odd. sociálnych vecí 3 1 2 

Školský úrad a odd. 
školstva, mládeže a športu 

1 - - 

ÚHK 2 - 6 

Mestská polícia 2 - - 

Iný príslušný orgán 4 - - 

Vrátené / odložené/ 7 - 2 

Spolu 42 5 23 

 

 
IV.       Následná finančná kontrola  PK 07/2011 -  v subjekte OZ KÁMO NÁDEJ, Terézie 
Vansovej 1, Spišská Nová Ves za rok 2010.  

 
Predmetom kontroly bolo preverenie efektívnosti, hospodárnosti a účelného a účinného použitia 

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 u príjemcov dotácie a v zmysle ustanovenia 
§ 13 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 502/2003 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov aj na treťom subjekte v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromného 
zriaďovateľa OZ Kámo Nádej 

- súkromný školský klub detí, Komenského 2, Spišská Nová Ves   
- súkromné centrum voľného času, Komenského 2, Spišská Nová Ves 

- súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Komenského 2 , Spišská Nová Ves.  
  Vymedzenie predmetu činnosti 

  Cieľom OZ Kámo Nádej je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej a celoštátnej úrovni v oblasti 
kultúrno-spoločenskej a pohybovej činnosti pre sociálne znevýhodnenú mládež a deti z detských 
domovov. 

 V rozhodnutí MŠ SR o zaradení súkromného školského klubu, súkromného centra 
voľného času a súkromného školského strediska záujmovej činnosti do siete škôl a školských 
zariadení je uvedené, že  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 
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výlučne na cieľovú skupinu detí a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju. Mesto nesúhlasí 
s rozšírením činnosti na iné cieľové skupiny, resp. športové oblasti. 

R o z p o č e t   

Dotácie, príspevky a finančné výpomoci  

 Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves na svojom zasadnutí dňa 10. 12 2009  uznesením 
číslo 637/2009 schválilo 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. 
 Dodatok č. 1 k uvedenému VZN – I. zmena rozpočtu bol schválený uznesením MsZ č. 697/2010 
dňa 29. 04. 2010 s účinnosťou od 14. 05. 2010. 

 Dodatok č. 2 k uvedenému VZN – II. zmena rozpočtu bol schválený uznesením MsZ 
č. 736/2010 dňa 12. 08. 2010 s účinnosťou od 01. 09. 2010. 

Rozpočet na rok 2010  - originálne kompetencie súkromné bol schválený v celkovej sume  
1 035 371 €. 

Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia bežných   
výdavkov v danom rozpočtovom roku 

 Mesto Spišská Nová Ves poskytovalo OZ KÁMO NÁDEJ v zmysle ustanovení  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 úhrady uvedené v nasledovnej 
tabuľke: 
           Tabuľka č. 1 

Mesiac Dátum úhrady 
z mesta SNV 

Suma v  € Dátum prípisu 
na účet  OZ 
KÁMO NÁDEJ 

Suma v  € Číslo BV 

Január 27. 01. 2010 152 000 € 28. 01. 2010 152 000 € 1/2010 
Február 26. 02. 2010 152 000 € 01. 03. 2010 152 000 € 3/2010 
Marec 25. 03. 2010 152 000 € 26. 03. 2010 152 000 € 3/2010 
Apríl 23. 04. 2010 152 000 € 26. 04. 2010 152 000 € 4/2010 
Máj 31. 05. 2010 59 842 € 01. 06. 2010 59 842 € 6/2010 
Jún 02. 07. 2010 59 843 € 06. 07. 2010 59 843 € 7/2010 
Júl 30. 07. 2010 50 000 € 02. 08. 2010 50 000 € 8/2010 
 25. 08. 2010 70 839 € 26. 08. 2010 70 839 € 8/2010 

August 10. 09. 2010 120 839 € 13. 09. 2010 120 839 € 9/2010 
September 28. 09. 2010 16 502 € 29. 09. 2010 16 502 € 9/2010 
Október 10. 11. 2010 16 502 € 11. 11. 2010 16 502 € 11/2010 
November 22. 12. 2010 16 502 € 23. 12. 2010 16 502 € 12/2010 
December 27. 12. 2010 16 502 € 28. 12. 2010 16 502 € 12/2010 

Úhrada celkom x 1 035 371 € 
 

1 035 371 € x 

 

Z I S T E N I A 

C.2.1.1.1.  Nedodržanie podmienok pridelenia a poskytnutia dotácie  
V zmysle uznesenia § 3 „Podmienky pridelenia a poskytnutia dotácie“  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 prijímateľ dotácie mal splniť aj 
uvedenú podmienku: 
§ 3 „Podmienky pridelenia a poskytnutia dotácie“   
b/ zúčtovanie už poskytnutej dotácie 
mesačne – príjmy a výdavky (všetci) do 10. dňa v mesiaci 
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kvartálne – celkové zúčtovanie (všetci) do 10. 1., 10.4., 10.7., 10.10. 
c) písomná zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a prijímateľom dotácie, ktorá bližšie určuje 
podmienky poskytnutia dotácie, vyúčtovania a vedenia účtovnej evidencie, vrátenie nevyužitej dotácie a 
pod. 
 OZ KÁMO NÁDEJ podmienky už poskytnutej dotácie uvedené v § 3 ods. b/ citovaného VZN 
nedodržalo.  
1/ Neposkytovalo mesačné príjmy a výdavky do 10. dňa v mesiaci, 
2/ neposkytovalo kvartálne celkové zúčtovanie do 10. 1., 10.4., 10.7., 10.10. v roku 2010, 
3/ písomná zmluva nebola uzatvorená. 
 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. 

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 
31 ods. 1 písm. n) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, porušením finančnej disciplíny je porušenie 
pravidiel a podmienok za, ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. 
 Ak príjemcom verejných prostriedkov nie je subjekt verejnej správy sankcia za porušenie 
finančnej disciplíny  sa neukladá. 
C.2.1.1.2.  Definovanie cieľovej skupiny - detí a mládež do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju   

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. 
Prehľad počtu  detí a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju podľa jednotlivých zariadení je 
uvedený nasledovnej tabuľke :         Tabuľka 
č. 2 

P.č. Názov zariadenia Počet detí  - hokej Počet detí – výkaz V 40-01 

1. Súkromné centrum voľného času 3 321 5 765 

2. Súkromný školský klub detí   755 1 338 

3. Súkromné školské stredisko záujmovej 
činnosti 

5 258 8 052 

 S P O L U : 9 334  15 155 
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Dotácia na žiaka podľa VZN č. 9/2009 v znení doplnkov poskytnutá príslušnému 
súkromnému zariadeniu:                       Tabuľka č. 3 

 Názov zariadenia /skratka/ 

Normatív na dieťa Suma mesačnej dotácie  Suma ročnej dotácie 

SŠKD 148,00 16 502,00 € 198 024 € 

SŠSZČ 60,50 29 071,58 € 348 859 € 

SCVČ 60,66 40 707,33 € 488 488 € 

Dotácia podľa VZN vrátane dodatkov 86 280,91 € 1 035 371 € 

 

 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/. 

Finančné vyjadrenie rozdielu celkovej poskytnutej dotácie na deti a mládeže do 15 rokov 
a dotácie na   deti a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
           Tabuľka č. 4 
Názov   
zariadenia 

Počet detí podľa 
 OZ KÁMO 
NÁDEJ  

Počet detí 
zistený pri  
kontrole 

Dotácia poskytnutá 
na počet detí podľa 
OZ KÁMO NÁDEJ 

Normatív 
na  
dieťa 

Dotácia prislúchajúca 
počtu detí zistených  
pri kontrole 

R o z d i e l v € 
+ preplatok 
- nedoplatok 

S Š S Z Č 8 052 5 258 488 488 60,66 318 950,28 + 169 537,72 
S Š K D 1 338 755 198 024 148 111 740 + 86 284 
S C V Č 5 765 3 321 348 859 60,50 200 920,50 + 147 938,50 
       
S P O L U 15 155 9 334 1 035 371   +403 760,22 

 

 Tým, že kontrolovaný subjekt nedodržal  počet detí v uvedených zariadeniach porušil 
podmienky ustanovenia  rozhodnutí MŠ SR o zaradení súkromného školského klubu, súkromného 
centra voľného času a súkromného školského strediska záujmovej činnosti do siete škôl 
a školských zariadení. V uvedených rozhodnutiach je uvedené, že  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. Mesto nesúhlasí s rozšírením činnosti na iné cieľové skupiny, resp. športové oblasti. 
 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 €. 

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia   
§ 31 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, porušením finančnej disciplíny je použitie verejných 
prostriedkov v rozpore s určeným účelom. 

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.  
 

Zhrnutie porušenia finančnej disciplíny a výsledkov následnej finančnej 
kontroly poskytnutia a použitia verejných prostriedkov  

Mesto 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 u príjemcov dotácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
súkromného zriaďovateľa OZ Kámo Nádej, T. Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

- súkromný školský klub detí, Komenského 2, Spišská Nová Ves   
- súkromné centrum voľného času, Komenského 2, Spišská Nová Ves 
- súkromné školské stredisko záujmovej činnosti,  Komenského 2,  Spišská Nová Ves 
 

 

 
V Spišskej Novej Vsi dňa 09. 09. 2011 

 

1. 
Porušenie finančnej disciplíny - § 31 ods. 1 

písm. a) 

Suma € Odvod € Penále € 
Počet 
poruše

ní 

1 035 371 403 760,22 112 000,20  

1.2 a) použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným úč     
 C.2.1.1.2. - účelovosť použitia bežných prostriedok  403 760,22  403 760,22 112 000,20 5821 
    X X  

2. Odvod a penále za porušenie finančnej disciplíny 515 760,42 

2.1 Odvod finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny 403 760,22 
2.2 Penále 112 000,20 
3. Ostatné zistenia spolu   
 C.2.1.1.1.  Zúčtovanie už poskytnutej dotácie 16 

4. Zistenia celkom 5 837 
5. Suma finančných prostriedkov odvedená počas kontroly 0 
6. Celkový počet kontrolných zistení 5 837 

 Z toho finančne nevyčíslené 5 821 
7. Celková suma preverených prostriedkov 1 035 371 

 z toho - prostriedky ŠR SR 0 
             - prostriedky EÚ 0 
             - suma iných prostriedkov zo zahraničia 0 
             - suma iných zdrojov, vlastné zdroje  1 035 371 

 


