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Hlavná ktrolórka Mesta Spišská Nová Ves v roku 2010 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. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 
V kontrolovanom roku 2009 vykonával  ÚHK kontrolu ich prešetrovania a vybavovania. 

ÚHK vedie centrálnu evidenciu žiadosti o poskytnutí informácií v zmysle zákona NR SR č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 
Zameranie kontrolnej činnosti bolo určené: 
 

• Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2010, schválený MsZ Mesta 
Spišská Nová Ves uznesením č. 629 zo dňa 10. 12. 2009. 

• Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2010, schválený MsZ Mesta 
Spišská Nová Ves uznesením č. 710 zo dňa 03. 06. 2010. 

 
   Podľa plánov kontrolnej činnosti bolo na rok 2010 schválených 16 následných finančných 

kontrol so zameraním na  rozpočtové hospodárenie mesta, hospodárenie rozpočtových 
a príspevkových organizácií mesta, na evidenciu majetku mesta, na kontrolu dodržiavania VZN mesta  
a vnútorných predpisov 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 ukončená 
„Záznamom“.  V 9  prípadoch bola kontrola ukončená „Správou“ a v 7 prípadoch bola ukončená 
„Záznamom“. 
  
V roku 2010 boli ukončené nasledovné kontroly: 
 
Číslo 
NFK 

Dátum 
 

N á z o v Kontrolovaný 
subjekt 

Počet 
prijatých 
opatrení 

001/2010 15. 07. 2010 Plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených NFK a na odstránenie príčin ich vzniku 
za I. polrok 2010  

Mesto Spišská Nová Ves 7 

002/2010 24. 02. 2010 Kontrola plnenia uznesení prijatých MsZ Mesta 
Spišská Nová Ves za rok 2009 

Mesto Spišská Nová Ves 0 

003/2009 12. 01. 2010 Následná finančná kontrola vymáhania 
pohľadávok za miestne dane a poplatky 

Mesto Spišská Nová Ves 1 

004/2010 15. 01. 2010 Následná finančná kontrola príjmov z prenajatých 
budov, priestorov a objektov za rok 2009 

Mesto Spišská Nová Ves 3 

005/2010 31. 03. 2010 Následná finančná kontrola dokončených 
investičných akcií na Zimnom štadióne Mesta 
Spišská Nová Ves za roky 2008 - 2009 

Správa telovýchovných 
zariadení Spišská Nová 
Ves 

3 

P05/2010  01. 08. 2010 Priebežná kontrola investičných akcií na Zimnom 
štadióne Mesta Spišská Nová Ves ukončených po 
01. 08. 2010 

Správa telovýchovných 
zariadení Spišská Nová 
Ves 

0 

006/2010 12. 04. 2010 Následná finančná kontrola speňažovania drevnej 
hmoty za roky 2008 - 2009 

Lesy Mesta Spišská Nová 
Ves, s. r. o. 

1 

007/2009 27. 05. 2010 Následná finančná kontrola hospodárenia 
príspevkovej organizácie Mesta Spišská Nová Ves 
 

Správa telovýchovných 
zariadení Spišská Nová 
Ves 

56 

008/2010 10. 07. 2010 Kontrola vybavovania sťažnosti, petícií a žiadosti 
o informácie za I. polrok 2010 

Mesto Spišská Nová Ves 0 
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009/2010 12. 11. 2010 Následná finančná kontrola dodržiavania VZN č. 
8/2008 – poskytovanie dotácií právnickým 
a fyzickým osobám v roku 2009 mestom Spišská 
Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves 0 

010/2010 18. 10. 2010 Následná finančná kontrola dodržiavania 
a uplatňovania ustanovení zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

Základná škola, Levočská 
ulica 11, Spišská Nová Ves 

6 

011/2010 01. 09. 2010 Následná finančná  kontrola čerpania bežných 
a kapitálových výdavkov referátu informatiky na za 
rok 2009 

Mesto Spišská Nová Ves 0 

012/2010 20. 08. 2010 Následná finančná kontrola plnenia programového 
rozpočtu, podkladov k rozpočtu zriaďovateľa 
a úloh vyplývajúcich v oblasti odmeňovania 
a pracovnoprávnych  vzťahov v rozpočtovej 
organizácií  v roku 2009 

Správa školských zariadení 
Mesta Spišská Nová Ves 

0 

013/2010 15. 12. 2010 Následná finančná kontrola transferov 
poskytnutých na financovanie opatrovateľskej 
služby za rok 2009 

Mesto Spišská Nová Ves 1 

014/2010 26. 07. 2010 Následná finančná kontrola zaraďovania investícií 
do majetku mesta. Inventarizácia účtu – 042 
obstaranie dlhodobého investičného majetku 

Mesto Spišská Nová Ves 7 

 
Prehľad o vykonaných kontrolách, kontrolné zistenia, poznatky 
 
Č. PK-01/2010 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly  splnenia opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. 
Kontrolné zistenia: 

Kontrolované subjekty v NFK č. 01 až č. 06/2010 PK súlade  § 8 písm. g) zákona NR SR 
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona NR SR 618/2004 Z. z.  určili zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené 
následnou finančnou kontrolou, ale neuplatnili voči ním opatrenia podľa osobitného predpisu.  

Uvedeným konaním  kontrolované subjekty porušili  § 8  písm. g) zákona NR SR  č. 502/2001 
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  zákona  
NR  SR  618/2004  Z. z. tým,  že neuplatnili voči ním opatrenia podľa osobitného predpisu.   . 

 
Č. PK-02/2010 Záznam o výsledku následnej kontroly plnenia uznesení  prijatých MsZ  Mesta Spišská    
Nová Ves v roku 2009. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
 
Č. PK-03/2010 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Vymáhanie pohľadávok za miestne 
dane a poplatky v roku 2009. 

Kontrolné zistenia: 
Porušenie ustanovenia § 8 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve, tým že účtovná 
jednotka neviedla účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne. 
 

Č. PK-04/2010 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly z prenajatých budov, priestorov 
a objektov v roku 2009  Mestom  Spišská Nová Ves. 
Kontrolné zistenia: 

1. Je potrebné zvýšiť efektívnosť pri vymáhaní pohľadávok z prenájmov za byty a nebytové 
priestory. 
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2. Kvartálne do 15.-eho dňa po uplynutí kvartálu sledovať stav vymáhaných nedoplatkov formou 
exekúcie za byty a nebytové priestory vo finančnom vyjadrení /t. j. financie, ktoré došli Mestu 
Spišská Nová Ves na príslušný účet za nedoplatky vymáhané exekúciou/. 

 
3. Zabezpečiť, aby mesačné rozpisy platieb boli rozdelené na úhradu za nájom a platby za služby. 

Podľa tohto členenia zabezpečiť sledovanie prijatých úhrad od jednotlivých nájomcov na dvoch 
osobitných účtoch. 

 

Č. PK-05/2010 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly dokončených investičných akcií  za 
roky 2008 – 2009 na Zimnom štadióne Mesta Spišská Nová Ves. 
Kontrolné zistenia: 
1.  Fyzickou obhliadkou prác „Snežná jama a rekonštrukcia šatne č. 32“ – Zimný štadión Spišská 
Nová Ves“  boli zistené rozdiely medzi vyfakturovaným prácami a skutočne vykonanými prácami. 
Vyfakturované množstvo montáže obkladačiek La Futura 200x300 nesúhlasí so skutočnosťou zistenou 
pri fyzickej obhliadke šatne č.32 na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Rozdiel je 32,849 m2. 
2.  Kontrolovaný subjekt nevykonal verejné obstarávanie na nákup stroja na úpravu ľadovej plochy 
- rolby pre Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi s postupom zadávania zákazky: Podlimitná zákazka – 
rokovacie konanie bez zverejnenia prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.  

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt  § 116 ods. 1 zákona 25/ 2006 Z. z.   
 „Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 tohto zákona je  povinná vykonávať 
činnosť vo verejnom obstarávaní prostredníctvom fyzických osôb, ktoré získali odbornú spôsobilosť na 
verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a sú zapísané v zozname odborne spôsobilých 
osôb, ktorý vedie úrad.“  
3.  V zmysle zákona je kontrolovaný subjekt povinný písomne oznámiť úradu začatie rokovacieho 
konania bez zverejnenia, najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. STEZ písomne oznámila úradu 
začatie rokovacieho konania bez zverejnenia dňa 26. 06. 2009 a kúpna zmluva s firmou Silesia WM 
s.r.o. bola uzatvorená dňa 30. 06. 2009.  

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil § 58 ods. 2. 
„Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť úradu začatie rokovacieho konania bez 

zverejnenia podľa odseku 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie, ale najneskôr 14 dní pred 
uzavretím zmluvy.“ 
 
Č. PK-06/2010 Správa o  výsledku následnej finančnej Speňažovanie drevnej hmoty v subjekte Lesy 
Mesta Spišská Nová Ves  v roku 2009. 
Kontrolné zistenia: 
 V kontrolovanom roku  2008  kontrolovaný subjekt nedodržal podmienky uvedené  v  Dodatku 
č. 11 nájomnej zmluvy č. 179/2004 zo dňa 11. 06. 2008 v Čl. II. ods. 1. „Predmet dodatku“  stanovuje  
dátumy úhrad nájomné na rok 2008,nájomné bolo uhradené oneskorene. 

 

 Č. PK-07/2010 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly  hospodárenia príspevkovej 
organizácie Mesta Spišská Nová Ves – Správa telovýchovných  zariadení Spišská Nová Ves. 
Kontrolné zistenie: 

1.  Tým, že kontrolovaný subjekt v každom z kontrolovaných mesiacov nedodržal počet troch 
odvodov do hlavnej pokladne počas každého týždňa, postupoval v rozpore s čl. 4.2. tejto internej 
smernice, podľa ktorej  „Hotovosť sa odvádza do hlavnej pokladne tri krát do týždňa.“  

 Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nedodržal podmienky uvedené v smernici pre systém 
vedenia pokladníc. 
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2.  Pri služobnom motorovom vozidle Citroen Evasion v evidencii za mesiac február 2009 je v tabuľke 
o spotrebe PHM v roku 2009 nesprávne uvedených 76 km, ktoré boli odjazdené v dňoch 02.02.2009 – 
09.02.2009 v mesiaci január, aj keď mali byť zahrnuté v mesiaci február  
3.  Tým, že kontrolovaný subjekt pravidelne prekročil stanovené limity zostatkov pokladničnej 
hotovosti, postupoval v rozpore s  čl. 4.2. tejto internej smernice, podľa ktorej „Zmenné na prevádzke  je 
stanovené v maximálnej výške 50 €.“  
4. Príjmový pokladničný doklad č. 8 zo dňa 05. 01. 2009 – chýba dátum na pečiatke predbežnej 
finančnej kontroly a podpis. 

Prímový pokladničný doklad č. 281 zo dňa 03. 08. 2009 – chýba dátum na pečiatke predbežnej 
finančnej kontroly.  

Príjmový pokladničný doklad č. 438 zo dňa 21. 12. 2009 – chýba dátum na pečiatke predbežnej 
finančnej kontroly. 
 Podľa  § 9, ods. 2 a 3 zákona č.502/2001 Z. z. „(2) Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva 
vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, 
verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborne činnosti podľa charakteru finančnej 
operácie. (3) Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú osoby podľa odseku 2 podpisom a 
uvedením dátumu jej vykonania na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou.“ 

 Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 9,  ods. 2 a 3 zákona č. 502/2001 
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
Č. PK-08/2010- Záznam o  výsledku následnej  kontroly  sťažnosti, petícií a vyžiadania informácií. 

 

Č. PK-09/2010 Záznam o  výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania VZN č. 8/2008 - 
Poskytovanie dotácií právnickým a fyzickým osobám v roku 2009. 

 
Č. PK-10/2010 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly  dodržiavania a uplatňovania 
ustanovení zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v Základnej škole Levočská ulica 11 
v Spišskej Novej Vsi. 
Kontrolné zistenie: 

Dokladovou kontrolou bolo zistené, že v Školskej jedálni pri Základnej škole Levočská ulica 11 
Spišská Nová Ves pri obstarávaní tovarov v roku 2009 neboli používané pravidlá výpočtu 
predpokladanej hodnoty zákazky.  

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil smernicu č.1/2008 platnú od 01. 09. 2008, 
vnútornú smernicu č. 1/2009 platnú od 01. 09. 2009 a  § 5 ods. 7, zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní. / Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, 
ktorá sa pravidelne opakuje alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná hodnota zákazky sa 
určí  
a/  z celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré 
boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, 
upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo  
b/  z celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov 
po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov./ 

Č. PK-11/2010 Záznam o  výsledku následnej finančnej kontroly  čerpania bežných a kapitálových 
výdavkov referátu informatiky na MsÚ v SNV v roku 2009. 
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Č. PK-12/2010 Záznam o  výsledku následnej finančnej kontroly  plnenia programového rozpočtu 
podkladov  k zostavovaniu ročného rozpočtu zriaďovateľa a úloh vyplývajúcich z oblasti odmeňovania a 
pracovnoprávnych vzťahov v rozpočtovej organizácií Mesta Spišská Nová Ves – Správa školských 
zariadení. 

Č. PK-13/2010 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly   transferov poskytnutých na 
financovanie opatrovateľskej služby v subjekte Mesto Spišská Nová Ves v roku 2009. 
Kontrolné zistenie: 

Poskytovateľ sociálnej služby postupoval v roku 2009 podľa VZN č. 5/2007. Zákon NR SR č. 
448/2008 Z. z. ustanovuje povinnosť poskytovateľa viesť evidenciu fyzických osôb, ktorý poskytuje 
sociálnu službu, obsahom ktorej sú okrem iného aj presne vymedzené údaje – úhrada za jednu hodinu 
opatrovateľskej služby.  
 V uvedenej prílohe č. 1 boli prepočítané poskytované úkony na hodiny a ceny za jednotlivé 
úkony  prepočítané na eura. 
 
Č. PK-14/2010 Správa o  výsledku následnej finančnej kontroly   zaraďovania investícií do majetku 
mesta. Inventarizácia účtu 042 – obstaranie dlhodobého investičného majetku v roku 2009. 
Kontrolné zistenie: 

1. V zmysle stavebných predpisov výnimočne sa môže stavba užívať aj pred vydaním 
kolaudačného rozhodnutia, ale len za podmienok uvedených v stavebnom zákone. Zníženie hodnoty 
stavby v období prechodného užívania stavby a v období dočasného užívania stavby sa účtuje podľa § 
18 postupov účtovania Po kolaudácii sa toto zníženie hodnoty upraví v odpisovom pláne a zúčtuje sa 
opravná položka v prospech účtu 081 – Oprávky k stavbám. 

Kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne  porušil 
uznesenie § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve 
 
2.  V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. na základe  „Zaraďovacieho protokolu“ bol  
majetok zaradený  na kartu v evidencií, v niektorých prípadoch až po tom, keď bol používaný. 

Úroveň vedenia  prvotnej evidencie majetku mesta je neprehľadná a nevyužíva možnosti spôsobu 
evidencie majetku v softvéri KORWIN a účtovníctvo je nepreukázateľné. 

 
Č. PK-15/2010 Záznam o  výsledku následnej finančnej kontroly  vybavovania sťažnosti, petícií 
a informácií  v pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves v roku 2010. 
 

Č. PK-16/2010 Záznam o  výsledku následnej finančnej kontroly    plnenia opatrení prijatých na základe 
vykonaných kontrol II. polrok 2010.  
 
              Útvar hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves vedie centrálnu evidenciu sťažností, petícií 
podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve a vykonáva 
kontrolu ich vybavovania a centrálnu evidenciu žiadostí o informácie  podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám.    
              V roku 2010 ÚHK Mesta Spišská Nová Ves  prijal do evidencie sťažnosti, petície a žiadosti o 
informácie, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
Číslo Dátum 

doručenia 
Dátum 

vybavenia 
Obsah podania Výsledok Spôsob 

vybavenia 
 
1 

 
14.01.2010 

 
01.02.2010 

Výrez drevín na Kamennom obrázku pracovníkmi 
VSE, a.s., Košice 

opodstatnená S 

   Posunutie pevného plotu ku verejnej komunikácii neopodstatnená S 
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4 26.01.2010 12.02.2010 
 
5 

 
27.01.2010 

 
04.03.2010 

Nepridelenie väčšieho bytu neopodstatnená S 

 
6 

 
28.01.2010 

 
26.02.2010 

Zaradenie do platovej triedy neopodstatnená S 

 
7 

 
26.02.2010 

 
15.03.2010 

Pohrebné služby - Findura opodstatnená S 

 
8 

 
26.02.2010 

 
16.03.2010 

Rušenie nočného kľudu a znečisťovanie verejných 
priestranstiev na ul. Kolárska 3 – zadný vchod 

opodstatnená S 

 
9 

 
08.03.2010 

 
26.05.2010 

Neúmerný hluk zo zariadenia s názvom „Krčma 
u sliepky“ na Koceľovej ulici v zadnom trakte 

opodstatnená S 

 
10 

 
10.03.2010 

 
31.05.2010 

Zásady spolunažívania opodstatnená S 

 
11 

 
15.03.2010 

 
06.04.2010 

Škody na majetku v dôsledku vŕtania a búchania do 
panelu 

neopodstatnená S 

 
12 

 
06.04.2010 

 
09.04.2010 

Dodržiavanie domového poriadku neopodstatnená V 

 
13 

 
07.04.2010 

 
20.04.2010 

Umiestnenie veľkorozmernej TV antény neopodstatnená S 

 
14 

 
20.04.2010 

 
14.07.2010 

Neprispôsobiví občania v DOS, Levočská 16, SNV opodstatnená S 

 
16 

 
06.04.2010 

 
06.05.2010 

Sťažnosť na učiteľa – anonymná sťažnosť neopodstatnená O 

 
17 

 
06.05.2010 

 
13.09.2010 

Opakovaná sťažnosť vo veci veľkorozmernej TV 
antény v balkónovom priestore 

neopodstatnená O 

 
18 

 
20.05.2010 

 
27.05.2010 

Vybudovanie prístupovej cesty k nehnuteľnosti neopodstatnená S 

 
19 

 
04.06.2010 

 
23.06.2010 

Ochrana osobných údajov neopodstatnená P 

 
20 

 
03.06.2010 

 
21.06.2010 

Zrušenie trvalého pobytu neopodstatnená S 

 
21 

 
15.06.2010 

 
17.08.2010 

Vydanie povolenia prevádzky nočnému baru neopodstatnená S 

 
22 

 
18.06.2010 

 
04.08.2010 

Výkon dozoru v prevádzke drevovýroby na Sadovej 
ulici v dôsledku častého zamorovania ovzdušia 

neopodstatnená S 

 
23 

 
18.06.2010 

 
23.06.2010 

Nespokojnosť s rozhodnutím riaditeľa školy neopodstatnená P 

 
24 

 
07.07.2010 

 
08.07.2010 

Nezákonný postup informátora neopodstatnená O 

 
25 

 
13.07.2010 

 
22.09.2010 

Realizácia kanalizácie s vyústením na hranicu 
susedovho pozemku 

neopodstatnená S 

 
26 

 
04.08.2010 

 
06.08.2010 

Nespokojnosť s postupom vybavovania ústnej 
sťažnosti riaditeľa ZŠ 

neopodstatnená P 

 
27 

 
04.08.2010 

 
06.08.2010 

Nespokojnosť s hodnotením žiaka neopodstatnená P 

 
28 

 
11.08.2010 

 
25.08.2010 

Reklamná firma umiestnená medzi činžiakmi na ulici 
J. Hanulu v SNV 

neopodstatnená S 

 
29 

 
30.09.2010 

 
05.10.2010 

Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti neopodstatnená O 

 
30 

 
07.10.2010 

 
17.12.2010 

Spôsob jednania zamestnanca MsÚ SNV neopodstatnená S 

 
31 

 
11.10.2010 

 
08.12.2010 

Skutkový stav prenajímania stĺpov verejného 
osvetlenia pre účely reklamy 

opodstatnená S 

 
32 

 
15.10.2010 

 
21.01.2011 

Nespokojnosť s riešením dopravnej situácie na ulici 
Ing. Rojkoviča 

 
- 

N 

 
33 

 
20.10.2010 

 
18.01.2011 

Konanie zamestnancov MsÚ SNV  
- 

N 

   Doplnená sťažnosť 32/2010 - N 
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34 26.10.2010 21.01.2010 
 
35 

 
28.10.2010 

 
- 

Dožiadanie sa odpovede neopodstatnená V 

 
36 

 
27.10.2010 

 
19.10.2010 

Konanie príslušníkov MsP v Spišskej Novej Vsi neopodstatnená S 

 
37 

 
26.10.2010 

 
21.10.2010 

Zákaz pohybu psov v priestore, osadenie smetných 
košov na pieskoviskách 

opodstatnená S 

 
38 

 
02.11.2010 

 
- 

Kópia sťažnosti č. 32/2010  
- 

S 

 
39 

 
27.09.2010 

 
02.11.2010 

Sťažnosť na suseda vlastniaceho satelitnú anténu neopodstatnená S 

 
40 

 
18.10.2010 

 
24.01.2011 

Zamedzenie prístupu po miestnej komunikácii - N 

 
41 

 
08.11.2010 

 
09.11.2010 

Anonymná sťažnosť na občana neopodstatnená O 

 
42 

 
24.11.2010 

 
08.12.2010 

Uvedenie nepravdivých informácií riaditeľom školy neopodstatnená S 

 
43 

 
20.12.2010 

 
11.03.2010 

Hádzanie snehu na súkromný pozemok - N 

 
45 

 
20.12.2010 

 
16.03.2011 

Prevádzkovanie akustického zariadenia - zvonov 
kostola v mestskej časti Ferčekovce 

- N 

 
46 

 
16.12.2010 

 
10.03.2011 

Rušenie nočného pokoja v rôznych denných 
časových intervaloch 

- N 

 
Legenda: S – prešetrená ako sťažnosť 
  V – vrátená na doplnenie 
  O – odložená 
  P – postúpená na prešetrenie inej organizácii 
  N – zatiaľ nevybavená, plynie termín  
 

Evidenciu sťažnosti vykonáva ÚHK Mesta Spišská Nová Ves automatizovane v podsystéme 
Pošta, skupina úloh Sťažnosti, ktoré sú súčasťou Mestského informačného systému Korwin.  

V podsystéme Pošta bolo zaevidovaných 46 sťažností. Po posúdení podaní, ktoré boli 
zaevidované pod poradovým číslom 2 a 3 bolo zistené, že sa jedná o petície a preto boli následne 
preradené do skupiny úloh Petície. Dve sťažnosti boli zaevidované v podsystéme duplicitne. 

ÚHK v roku 2010 zaevidoval 42 sťažnosti a následne ich odstúpil na prešetrenie príslušnému 
vedúcemu odboru na MsÚ v Spišskej Novej Vsi, ktorého sa obsah podania týkal. 

Dve podania, ktoré boli označené ako sťažnosť boli vrátené sťažovateľovi na doplnenie 
z dôvodu toho, že nespĺňali náležitosti sťažnosti podľa zákona NR SR č. 9/2010 o sťažnostiach. 
 Päť sťažností bolo odložených, o čom bol písomne upovedomený sťažovateľ, z týchto 
dôvodov: 

- opakovaná sťažnosť, ktorá neobsahovala nové skutočnosti, 
- sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti, 
- neobsahovala náležitosti podľa § 5 zákona NR SR č. 9/2010 o sťažnostiach. 

Päť sťažnosti bolo postúpených na prešetrenie inému orgánu o čom bol upovedomený 
sťažovateľ z dôvodov: 

- ochrany osobných údajov 
- vybavením sťažnosti boli príslušný iný orgán 

K 31. 12. 2010 zostali nevybavené 7 sťažnosti z dôvodu trvania lehoty na ich vybavenie. 
 
Petície občanov podľa zákona č. 242/1998 Z. z. o petičnom práve v roku 2010. 

 
V roku 2010 ÚHK Mesta Spišská Nová Ves  prijal do evidencie  petície občanov podľa zákona 

č. 242/1998 Z. z. o petičnom práve tak ako sú uvedené v tabuľke: 
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Číslo 
 

Dátum 
doručenia 

Dátum 
vybavenia 

Obsah podania Výsledok Označenie 

 
0 

 
14.01.2010 

 
10.02.2010 

Zmena miestnej komunikácie na Chrapčiakovej ulici 
k ulici nad Medzou  

 
Vybavená 

 
P 

 
1 

 
02.02.2010 

 
25.02.2010 

Spoločensky neprispôsobivé správanie 
spolubývajúcej v bytovom dome 

 
Vybavená 

 
P 

 
2 

 
31.03.2010 

 
27.04.2010 

Vydanie povolenia k trvalému pobytu 
v záhradkárskej lokalite Ferčekovce 

 
Vybavená  

 
P 

 
3 

 
29.04.2010 

 
26.05.2010 

Úprava cestnej komunikácie a priľahlej plochy pred 
garážami 

 
Vybavená 

 
P 

 
4 

 
12.08.2010 

 
09.09.2010 

Riešenie dopravnej situácie na ulici Ing. Rojkoviča 
v Spišskej Novej Vsi   

 
vybavená 

 
P 

 
 Všetky petície boli  prijaté a vybavené v zmysle zákona 242/1998 Z. z o petičnom práve. 
Výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený v zákonnej lehote osobe, ktorá podala petíciu. 
 
Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v roku 2010. 
              

V roku 2010 ÚHK Mesta Spišská Nová Ves  prijal do evidencie žiadosti o sprístupnenie 
informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám tak ako sú 
uvedené v tabuľke. 
 

Číslo 
 

Dátum 
doručenia 

Dátum 
vybavenia 

Obsah podania Výsledok Spôsob 
Vybavenia 

1 20.01.2010 28.01.2010 Jednorazový vklad pri prijatí do zariadenia 
sociálnych služieb 

vybavená P 

2 20.01.2010 20.01.2010 Realizácia výstavby obytných súborov v katastri 
mesta SNV 

vybavená E 

3 17.03.2010 17.03.2010 Realizácia výstavby FVE – fotovoltických elektrární vybavená E 
4 29.04.2010 30.04.2010 Technicko-ekonomický potenciál mesta Spišská 

Nová Ves 
zaslaná na 
doplnenie 

E 

5 03.05.2010 12.05.2010 Mediálna politika mesta Spišská Nová Ves vybavená P 
6 10.05.2010 14.05.2010 Verejná zeleň v meste Spišská Nová Ves vybavená P 
7 27.05.2010 27.05.2010 VZN o státí, parkovaní a odťahovaní motorových 

vozidiel na území mesta SNV 
vybavená E 

8 27.05.2010 09.06.2010 Zoznam osôb, ktorým bol na základe zákonov 
o reštitúciách vydaná nehnuteľnosť v SNV 

vybavená P 

9 14.06.2010 23.06.2010 Činnosť stavebného úradu na Msú v SNV vybavená p 
10 21.07.2010 30.07.2010 Územné rozhodnutie vydané stavebným úradom 

na MsÚ v SNv 
vybavená p 

11 26.07.2010 26.07.2010 Hodnota dosiahnutých celkových daňových príjmov 
a dane z nehnuteľnosti v r. 2008-2009 

vybavená E 

12 03.09.2010 16.09.2010 Obchodné spoločnosti, pridelené byty, pokuty, 
členstvo v organiz., majet. priznanie primátora 

vybavená P 

13 16.09.2010 27.09.2010 Monitoring transparentného pôsobenia samospráv 
Slovenska 

vybavená E 

14 06.10.2010 13.10.2010 Transparency international Slovensko – verejné 
súťaže v meste SNV v roku 2010 

vybavená E 

15 09.10.2010 11.10.2010 Príjmy a výdaje mesta SNV za rok 2005 vybavená E 
16 27.10.2010 27.10.2010 Informačné a elektronické služby v meste vybavená E 
17 03.11.2010 15.11.2010 Príbuzní občana z ul. Potočnej v SNV vybavená P 
18 04.11.2010 04.11.2010 Personálne informácie o zamestnancov MsÚ vybavená E 
 
19 

10.11.2010 19.11.2010 Súhlasy na výrobu drevín vydané formou 
rozhodnutia Mesta SNV za roky 2008-2010 

vybavená E 
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20 22.11.2010 23.11.2010 Vylepovanie plagátov, pútačov v meste SNV vybavená E 
21 22.11.2010 26.11.2010 Údržba a správa cintorína v meste SNV vybavená P 
22 10.12.2010 14.12.2010 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

škôl a školských zariadení v SNV 
vybavená E 

23 14.12.2010 20.12.2010 Novostavby, rozostavané a obývané rodinné domy 
v meste SNV 

zaslaná na 
doplnenie 

E 

 
Legenda:  P -  vybavená písomne 
  E -  vybavená e-mailovou poštou 
 
 Z uvedenej tabuľky je zreteľné, že žiadosti o sprístupnenie informácií boli podané v prevažnej 
miere elektronickou poštou.  V percentuálnom vyjadrení: 

- žiadosti o sprístupnenie informácií – podané elektronickou poštou tvorili 61%, 
- žiadosti o sprístupnenie informácií – podané písomne tvorili 39%. 

Oproti roku 2009 bol nárast žiadosti o sprístupnenie informácií o 19 podaní. Nemalý vplyv na to 
mala aj forma podania elektronickou poštou, kedy je doba od podania po sprístupnenie informácií 
neporovnateľne rýchlejšia. 

21 podaní o sprístupnenie informácií boli bez zbytočného odkladu vybavené do ôsmich 
pracovných dní od dňa podania žiadosti.  

2 podania boli zaslané na doplnenie nakoľko neobsahovali predpísané náležitosti v zmysle 
zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Keďže žiadateľ o sprístupnenie 
informácii žiadosti nedoplnili a informácie nebolo možné pre tento nedostatok sprístupniť žiadosti boli 
odložené.  
 Prehľad plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou kontrolou, 
termínoch ich plnenia a zodpovedných zamestnancov  tvorí prílohu č. 1 správy o kontrolnej činnosti za 
rok 2010. 

 Hlavá kontrolórka okrem uvedených kontrolných činností v roku 2010 vykonávala nasledovné: 

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

• vypracovala návrhy plánov kontrolnej činnosti za II. polrok 2009 a I. polrok 2011 na schválenie 
MsZ, 

• vypracovala stanovisko k záverečnému účtu za rok 2009, 

• vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu na roky  2011. 

 
 
 
Ing. Hyacinta Zozuľáková, hlavná kontrolórka mesta                  ––––––––––––––––––––––- 
 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa 04. 02. 2011 
 
 


