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Správa o výsledku  kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou  Mesta 

Spišská Nová Ves. 
 

Hlavná kontrolórka 

 
Podľa  plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves na I. polrok  2012 

v zmysle „Zásad kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou“ boli ukončené kontroly 
uvedené v nasledovnej tabuľke: 
 

Číslo  

 NFK 

Predmet následnej finančnej kontroly         Zistenia  Kontrolovaný subjekt Dátum 
výkonu  

03/2012 Správnosť evidencie a označenia krátkodobého 
 
hmotného majetku  Mesta Spišská Nová Ves 

 

3 

Mestský úrad Spišská Nová 
Ves 

 

jún 

04/2012 

 

Hospodárnosť a efektívnosť údržby mestských 
komunikácií v meste Spišská Nová Ves 

 

5 

 
Mesto Spišská Nová Ves 

máj 

jún 

05/2012 

07/2012 

Evidencia a platby poplatkov za psov v 
Meste Spišská Nová Ves, 
VZN č. 4/2009 o podmienkach držania psov 

 

4 

 Mestský úrad Spišská Nová 
 Ves 

máj  

jún 

06/2012 
 

 

Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Spišská Nová Ves č.6/2003 o čistote 
mesta v súlade s platnou legislatívou 

 

2 

 

Mestský úrad Spišská Nová 
Ves 

 

Marec 

apríl 

 
 

I. Následná finančná kontrola  PK 03/2012   
 
„Správnosť evidencie a označenia krátkodobého hmotného majetku  Mesta Spišská Nová Ves“ 
 k 31. 12. 2011 
Cieľ kontroly   
- preveriť súlad účtovnej evidencie  účtovnej skupiny 112 mat. zásoby so skutočným stavom,  
- preveriť  archiváciu výdajok a príjemok a splnenie náležitosti v uvedených tlačivách, 
- dodržiavanie smernice č. 3/2008 „ o evidovaní odpisovaní a účtovaní majetku.“ 

Mestský úrad Spišská Nová Ves v súlade s ustanoveniami Smernice č. 3/2008 o evidovaní, 
odpisovaní a účtovaní majetku, zo dňa 20. 10. 2008 krátkodobý majetok / zásoby a materiál/ účtuje na 
týchto účtoch v účtovníctve komplexného informačného systému KORWIN: 

 
112 Materiál na sklade - MsÚ: všeobecný materiál 
 
112 0 10 100       Materiál na sklade - súpisné čísla 
112 010102         Materiál na sklade - výstup na vežu 
112 0 10 108       Materiál na sklade - kancelária primátora: propagačný materiál 
112 010200         Materiál na sklade - MsP 
112 0 l 0900        Materiál na sklade - komunálny servis 
112 0 11416        Materiál na sklade - TIC 
112 110000         Materiál na sklade - výpočtová technika 
112 263               Materiál na sklade - PHM 
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112 263 010900   Materiál na sklade - PHM kosačky 
 
Krátkodobý majetok 
Zásobami sú materiál a to: 
• suroviny - sú to hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria 
jeho podstatu 
• pomocné látky - sú to hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu  
• prevádzkové látky - sú to hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku 
• náhradné dielce a súčiastky - sú to predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného 
stavu alebo prevádzkyschopného stavu 
• obaly - sú to predmety, ktoré slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu,  tovaru a vlastných 
výrobkov 
• ostatné hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac 1 rok bez ohľadu na obstarávaciu cenu 
 
 
Výdavky na krátkodobý majetok v roku 2011 

 Dokladovom kontrolou bola preverená evidencia nákupu – príjmu a výdaja krátkodobého 
majetku v evidencií na sklade na  Mestskom úrade Spišská Nová Ves za kontrolovaný rok 2011. 
Mestský úrad eviduje zásoby a materiál na sklade v skladoch, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

P.č. Názov skladu Stav k 
01.01.2011 

Príjem Výdaj Zostatok 

k 31. 12. 2011 

 1. Všeobecný materiál 481,38 5 107,50 4 353,09 1 235,79 

 2. Súpisné čísla 2 689,67 674,32 416,95 3 947,04 

 3. Propagačný materiál 18 705,63 0 10 399,20 8 306,43 

 4. Mestská polícia 1 762,58 6 583,55 7 594,27 751,87 

 5. Komunálny servis 75,74 3 161,56 1 748,37 1 488,93 

 6. Turistické informačné centrum   41,65 166,6 41,65 166,60 

 7.  Výpočtová technika 353,90 7 993,02 6 745,14 1 601,78 

 

         Dodávky zásob, pri ktorých sklad nie je vytvorený v module MAJETOK, v časti SKLADY, sa 
účtujú priamo do spotreby.  
 

 

Skladové príjemky 

 
 Skladovú príjemku vystavuje osoba zodpovedná v zmysle jednotlivých skladov zriadených  na 
MsÚ Spišská Nová Ves a schvaľuje ju osoba zodpovedná za uvedený sklad. 
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 Dokladovou kontrolou boli preverené príjemky na uvedených skladoch Všeobecný materiál, 
Súpisné čísla, Propagačný materiál, Komunálny servis, Turistické informačné centrum, Výpočtová 
technika. 

Kontrolou neboli zistené nedostatky príjemok na sklady, ktoré sa vyhotovujú v softwarovom systéme 
KORWIN. 

Skladové výdajky  

 Dokladovou kontrolou bol preverený systém evidencie a výdaja zásob pre jednotlivé oddelenia a referáty. 

 

Dokladovou kontrolou bolo zistené, že osoby, ktoré môžu prevziať materiál zo skladu oproti podpisu nie 
sú v smernici definované a preto zo skladu môže prevziať materiál každý zamestnanec MsÚ. Výdaj zo 
skladu schvaľuje  osoba zodpovedná za daný sklad. Pri výdaji zo skladu nie je požadovaný súhlas 
nadriadenej osoby ( vedúci oddelenia). 

Komplexný informačný softwarový systém KORWIN v module Majetok v subsystéme Sklady ponúka pri 
evidencií zásob a tovaru nasledovné číselníky: 

1/ Zodpovedné osoby 

2/ Zoznam miestnosti 

3/ Typy majetku 
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Poverení zamestnanci uvedené číselníky nevyužívajú z dôvodu neúplnosti nesprávnosti 
a nedostatočnosti. 

V zmysle dokumentu  „Bezpečnostná politika informačnej bezpečnosti Mesta Spišská Nová Ves“ boli 
určené pozície pre manažment informačnej techniky. 

Tento dokument určuje zodpovednú osobu za moduly  SMIB (systém manažérstva informačnej 
techniky) a za jednotlivé moduly IS (informačného systému). 

Uvedené osoby majú aj povinnosť udržiavať číselníky jednotlivých modulov KORWIN v aktuálnom 
a bezchybnom stave.  

Z dôvodu nesprávnosti uvedených číselníkov je systém výdaja v skladoch používaný nesprávne 
a využívaný len malej miere.   

Uvedená smernica bola vypracovaná len finančným odelením a oddelenie evidencie majetku 
nedefinovalo  presný postup pri výdaji so skladov. 

Smernica č. 3/2008 „ o evidovaní odpisovaní a účtovaní majetku“ je neúplná a nedostačujúca 
v subsystéme SKLADY. 

Hmotne zodpovednosti zamestnancov   

 Hmotné zodpovednosti predložené ku kontrole sú neúplné, neaktuálne pre niektoré 
zodpovedné osoby skladového hospodárstva nevypracované. 

Inventarizácia majetku 

 Riadna inventarizácia majetku za rok 2011 bola vykonaná o stavom ku dňu 31. 12. 2011 
v súlade s účtovným stavom zachyteným v účtovníctve v skladoch Všeobecný materiál, Súpisné čísla, 
Mestská polícia Propagačný materiál, Komunálny servis, Turistické informačné centrum, Výpočtová 
technika. 

Dokladovou kontrolou inventarizácie neboli zistené porušenie všeobecne platných právnych  
noriem. 

 

 
II. Následná finančná kontrola  PK 04/2012   

 

„Hospodárnosť a efektívnosť údržby mestských komunikácií v Mesta Spišská Nová Ves“ k 31. 12. 2010 
 

Cieľ kontroly 
   
- preveriť súlad vykonaných prác pri výkone údržby miestnych  komunikácií s platnou legislativou, 

vnútornými predpismi a uzatvorenými zmluvami, 
- preveriť súlad uzatváraných zmlúv s platnou legislatívou,  
- skontrolovať výdavky a vykonanú fakturáciu od jednotlivých dodávateľov za kontrolované obdobie, 
- skontrolovať dodržiavanie schváleného rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves pri čerpaní výdavkov na 

údržbu miestnych komunikácií za kontrolované obdobie, 
- preveriť úroveň dodržiavania zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní pri údržbe 

miestnych komunikácii za kontrolované obdobie, 
- preveriť úroveň dodržiavania zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite pri vedení evidencie o údržbe miestnych komunikácii za kontrolované obdobie 
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Tvorba a plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávy 

 Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi bol na rok 2010 schválený rozpočet na údržbu 
miestnych komunikácií tak ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

  

      Zdroj                                                 Názov účtu Schválený 

rozpočet  rok 2010 

v Eur 

Schválený 

rozpočet po 

zmenách rok 2010 

v Eur 

Čerpanie 

schváleného 

rozpočtu rok 

2010 v Eur 

R o z d i e l            /- 

úspora/              /+ 

prekročenie/            v 

Eur 

111 VPS - údržba ciest, chodníkov 0 60 421,00 60 420,13 - 0,87 

111 VPS – budov, objektov 0 36 437,00 36 436,65 - 0,35 

111 VPS – údržba zvislé dopr. značenie 0 8 716,00 8 715,25 - 0,75 

111 VPS – údržba vodor.dopr. značenia 0 3 696,00 3 695,13 - 0,87 

111 VPS – údržba zábradlí a mostov 0 9 494,00 9 493,95 - 0,05 

111 VPS – údržba svetelnej signalizácie 0 2 818,00 2 817,33 - 0,67 

111 VPS – údržba prístreškov 0 2 500,00 2 500,00 - 

111 VPS – údržba parkovísk 0 2 321,00 2 320,86 - 0,14 

111 VPS – údržba kanalizácie 0 3 330,00 3 330,49 +            0,49 

111 S  p o l  u 0 129 733,00 129 729,79  

1319 VPS – údržba ciest, chodníkov 0 14 665,00 14 664,47 - 0,53 

1319 VPS – údržba ŠR – vysprávky 0 12 521,00 12 520,31 - 0,69 

1319 VPS – údržba ŠR – údržba mostov 0 3 360,00 3 359,58 - 0,42 

1319 VPS – údržba svetelnej signalizácie 0 676,00 691,04 +          15,04 

1319 VPS – údržba ŠR – údržba autopar. 0 3 924,00 3 923,81 - 0,19 

1319 VPS – zimná údržba ciest, chodník. 0 31 429,00 31 428,12 - 0,88 

1319 VPS – údržba ŠR – údržba poklop. 0 5 016,00 5 015,13 - 0,87 

1319 S p o l u 0 71 591,00 71 602,66 - 

41 VPS – údržba ciest, chodníkov 130 000,00 55 914,00 56 108,56 +        194,56 

41 VPS – vysprávky MK 150 000,00 113 942,00 113 660,90 - 281.10 

41 VPS – údržba zvislé dopr. značenie 14 000,00 5 284,00 5 338,67 +          54,67 

41 VPS – údržba vodor. dopr. znač. 50 000,00 28 804,00 30 416,52 +     1 612,52 

41 VPS – údržba zábradlí a mostov 17 000,00 10 746,00 10 740,91 - 5,09 

41 VPS – údržba svetel. signalizácie 11 500,00 6 906,00 6 857,29 - 48,71 

41 VPS –údržba prístreškov MVD 3 500,00 3 500,00 3 569,41 +         69,41 

41 VPS – údržba autoparkovísk 28 000,00 14 755,00 14 695,76 - 59,24 

41 VPS – zimná údržba ciest, chodn. 33 000,00 28 671,00 28 895,48 +        224,48 

41 VPS – údržba MIS 3 000,00 700,00 711,08 +          11,08 
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41 VPS – rekonštrukcia MK 0 2 197,00 1 195,16 - 1 001,84 

41 VPS – údržba kanalizácie 10 000,00 1 954,00 2 040,23 +           86,23 

41 S p o l u 450 000,00 273 373,00 274 229,97 - 

46 VPS – rekonštrukciie MK ZÚ 0 271 203,00 271 203,00 - 

46 S p o l u 450 000,00- 271 203,00 271 203,00 - 

X S POLU 450 000,00 745 900,00 746 765,42 + 865,42 

   
  Na údržbu miestnych komunikácii Mesta Spišská Nová Ves v roku 2010 boli použité finančné 

prostriedky vo výške 746 765,42 Eur z týchto finančných zdrojov: 

-  zdroj 111 – zo ŠR SR na výkon samosprávnych funkcii - 129 729,79 Eur,  

- zdroj 1319 – prebytok z roku 2009 - 71 602,66 Eur,  

- zdroj 41 – vlastné bežné finančné prostriedky - 274 229,97 Eur, 

- zdroj 46 – prostriedky z prebytku rezervného fondu v roku 2009  -  271 203,00 Eur 

  /Uznesením mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č.  675 zo dňa 29.4.2010 boli 
z prebytku rezervného fondu mesta pridelené pre rok 2010 finančné prostriedky takto: pre akciu 
„Parkovací systém pri pošte“ - 14 310,00 Eur, na „Rekonštrukcia miestnych komunikácii - 22 396,00 
Eur, na „VPS - rekonštrukcie MK“ -  271 203,00 Eur/. 

  Plánované finančné prostriedky na rok 2010 vo výške 745 900,00 Eur boli použité na udržanie 
technického stavu a vybavenosti mestských komunikácií a verejných priestranstiev.  

  Schválený rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na údržbu miestnych komunikácii na rok 
2010 po zmenách nebol dodržaný - bol prekročený o 865,42 Eur. 

   

Výdavky na údržbu miestnych komunikácií v roku 2010 

 Dokladovom kontrolou bola preverená fakturácia údržby miestnych komunikácii v roku 2010 
v Meste Spišská Nová Ves. Údržbu miestnych komunikácii v roku 2010 vykonávali na zmluvnom 
základe firmy, ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

V absolútnom vyjadrení: 

P. č. Názov firmy Hodnota prác v Eur 

1 ARBO Spiš, s.r.o., SNV 1 253,20 

2 ASFALT, s.r.o., SNV 63 133,16 

3 BRANTNER NOVA, s.r.o., SNV 289 840,04 

4 DOPRAVNO-OBCH.SLUŽBY, s.r.o., SNV 9 741,89 

5 DUK F.M.S., s.r.o., SNV 6 303,59 

6 GAJAS, s.r.o., SNV 129 908,30 

7 IGLO, s.r.o., SNV 49 901,20 

8 KROPAČEV, s.r.o., SNV 52 619,05 

9 LESY MESTA, s.r.o., SNV 132,76 

9 PODTATR.VODÁR.SPOLOČNOSŤ PP 202,25 
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10 RIŠ a RIŠ SNV 22 273,45 

11 RIVERA, s.r.o., SNV 1 166,20 

12 SAXON, s.r.o., SNV 59 431,96 

13 URANPRESS, s.r.o., SNV 44 289,73 

14 VK STAV, s.r.o, SNV 14 068,64 

15 ZAJAC Marián SNV 2 500,00 

 SPOLU: 746 765,42 

 

V grafickom vyjadrení: 
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9 000,00
49 000,00
89 000,00
129 000,00
169 000,00
209 000,00

249 000,00

289 000,00

Hodnota fakturácie jednotlivých firiem v € na údržbu miestnych komunikácii         v Meste Spišská Nová Ves v 
roku 2010

 

  

 Najvyššiu fakturáciu za vykonané práce pri údržbe miestnych komunikácii v roku 2010 v Meste 
Spišská Nová Ves predložili firmy BRANTNER NOVA Spišská Nová Ves a GAJAS Spišská Nová Ves. 

 Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov.  
 

Uplatňovanie ustanovení zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite  

 Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly 

Dodávateľské faktúry a Zmluvy o dielo  

 Dokladovou kontrolou boli prekontrolované všetky daňové doklady – došlé dodávateľské faktúry 
za údržbu miestnych komunikácii za rok 2010. 

- všetky dodávateľské faktúry obsahujú text s pečiatkou „ Faktúra prekontrolovaná súhlasím 
s úhradou“, kontroloval, dňa, podpis,. 
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- prijaté dodávateľské faktúry za vykonané práce v rámci údržby miestnych komunikácii 
v roku 2010 neobsahujú vyznačenie o vykonaní predbežnej finančnej kontroly, čím 
kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom 
audite, 

- vystavené zmluvy o dielo medzi Mestom Spišská Nová Ves a dodávateľom 
vykonávajúcim údržbu miestnych komunikácii v roku 2010 neboli vystavené v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite, pri ich vystavení nebola vykonaná predbežná 
finančná kontrola. 

 Podľa § 9, ods. 1 a ods. 4 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite „Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a 
účinnosti overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom orgánu 
verejnej správy, so zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy alebo inými rozhodnutiami 
o hospodárení s verejnými prostriedkami a či je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou 
finančnou kontrolou“ 

Tým, že kontrolovaný subjekt  nevykonal predbežnú finančnú kontrolu na obdŕžaných 
dodávateľských faktúrach a vystavených zmluvách o dielo: 
a/ porušil kapitolu č. III, článok č. 5 Smernice č. 6/2009 na vykonávanie finančnej kontroly podmienkach 
Mesta Spišská Nová Ves,  
b/ konal v rozpore s § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Dodržiavanie zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

 
 Mesto Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ uplatňovalo v roku 2010 zákon NR SR        
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v zmysle vypracovanej vnútornej smernice č. 3/2010 pre 
vykonávanie verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov     
a súvisiacich vyhlášok.  
Vysprávky miestnych komunikácií a chodníkov – asfaltérske práce 

Mesto Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1pís. d), v súlade 
s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a internej smernice č. 3/2010  
v zmysle vykonaného prieskumu trhu požiadalo troch dodávateľov na predloženie ponuky v rámci 
zadania zákazky s nízkou hodnotou na dodávku zákazky „Vysprávky miestnych komunikácií 
a chodníkov – asfaltérske práce“. 

Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na vyhodnotenie 
súťažných ponúk s hodnotiacim kritériom  - navrhovaná jednotková cena vrátane DPH, pričom 
najúspešnejšia bola ponuka s najnižšou cenou.  

Komisia v zázname zo dňa 04. 01. 2010 po preštudovaní súťažných ponúk  stanovila poradie 
úspešnosti podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie ponuky: 
 
 Na základe vyhodnotenia zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, komisia vyzvala uchádzača č. 1 – GAJAS, s.r.o, SNV na 
uzavretie zmluvy o dielo na dodávku prác pre tvrdoliate asfalty. 
 Dokladovou kontrolou bolo zistené: 

- verejný obstarávateľ – Mesto Spišská Nová Ves neuzavrela s víťazným uchádzačom verejného 
obstarávania – firmou GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves zmluvu o dielo na dodávku práce pre 
tvrdoliate asfalty na rok 2010. 
 Podľa § 46 zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní Obstarávateľ uzavrie 
zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými 
podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Obstarávateľ môže uzavrieť 
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zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr desiaty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku 
vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola 
podaná žiadosť o nápravu alebo podané námietky podľa § 107 ods. 4 písm. c). 
Tým, že kontrolovaný subjekt  neuzavrel s víťazným uchádzačom verejného obstarávania 

zmluvu o dielo:: 
a/ porušil článok III, kapitola A Smernice č. 3/2010  pre vykonávanie verejného obstarávania v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok na vykonávanie 
finančnej kontroly podmienkach Mesta Spišská Nová Ves, 

b/ konal v rozpore s § 46, písm. 1,2 zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. 
 

 B/ jednotkové ceny pre asfaltérske práce miestnych komunikácii – ABS II 
 Na základe vyhodnotenia zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, komisia vyzvala uchádzača č. 1 – ASFALT, s.r.o, SNV na 
uzavretie zmluvy o dielo na dodávku prác pre asfaltérske práce na miestnych komunikáciách.. 
 Dokladovou kontrolou bolo zistené: 

- verejný obstarávateľ – Mesto Spišská Nová Ves neuzavrela s víťazným uchádzačom verejného 
obstarávania – firmou ASFALT, s.r.o., Spišská Nová Ves zmluvu o dielo na dodávku práce pre 
asfaltérske práce na miestnych komunikáciách. 
Podľa § 46 zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní „Obstarávateľ uzavrie zmluvu v 

lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou 
predloženou úspešným uchádzačom. Obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom 
najskôr desiaty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podaná žiadosť o nápravu alebo podané 
námietky podľa § 107 ods. 4 písm. c)“. 

Tým, že kontrolovaný subjekt  neuzavrel s víťazným uchádzačom verejného obstarávania 
zmluvu o dielo:: 
a/ porušil článok III, kapitola A Smernice č. 3/2010  pre vykonávanie verejného obstarávania v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok na vykonávanie 
finančnej kontroly podmienkach Mesta Spišská Nová Ves,  

b/ konal v rozpore s § 46, písm. 1,2 zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. 
 
Zimná údržba v lokalite Ferčekovce a Novoveská Huta pre rok 2010 

Mesto Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1pís. d), v súlade 
s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a internej smernice č. 3/2010  
v zmysle vykonaného prieskumu trhu požiadalo dvoch dodávateľov na predloženie ponuky v rámci 
zadania zákazky s nízkou hodnotou na dodávku zákazky „Zimná údržba v lokalite Ferčekovce 
a Novoveská Huta pre rok 2010“. 

Na základe výzvy na predloženie ponuky vybratým záujemcom komisia obdŕžala 2 ponuky od 
nasledovných uchádzačov: ASFALT, s.r.o.,  Spišská Nová Ves, Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová 
Ves. 

 Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na 
vyhodnotenie súťažných ponúk s hodnotiacim kritériom - navrhovaná jednotková cena vrátane DPH, 
pričom najúspešnejšia bola ponuka s najnižšou cenou.  

Komisia v zázname zo dňa 04. 01. 2010 po preštudovaní súťažných ponúk zapísala výsledky 
do nasledujúcej tabuľky a stanovila poradie úspešnosti podľa kritérií uvedených vo výzve na 
predloženie ponuky: 
 Na základe vyhodnotenia zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, komisia vyzvala uchádzača č. 2 – ASFALT, s.r.o, SNV na 
uzavretie zmluvy o dielo na dodávku prác „Zimná údržba v lokalite Ferčekovce a Novoveská Huta pre 
rok 2010“ 
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 Dokladovou kontrolou bolo zistené: 
- verejný obstarávateľ – Mesto Spišská Nová Ves neuzavrela s víťazným uchádzačom verejného 

obstarávania – firmou ASFALT, s.r.o., Spišská Nová Ves zmluvu o dielo na dodávku prác 
„Zimná údržba v lokalite Ferčekovce a Novoveská Huta pre rok 2010“. 

 Podľa § 46 zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní Obstarávateľ uzavrie zmluvu v 
lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou 
predloženou úspešným uchádzačom. Obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom 
najskôr desiaty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podaná žiadosť o nápravu alebo podané 
námietky podľa § 107 ods. 4 písm. c). 

Tým, že kontrolovaný subjekt  neuzavrel s víťazným uchádzačom verejného obstarávania 
zmluvu o dielo:: 
a/ porušil článok III, kapitola A Smernice č. 3/2010  pre vykonávanie verejného obstarávania v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok na vykonávanie 
finančnej kontroly podmienkach Mesta Spišská Nová Ves,  

b/ konal v rozpore s § 46, písm. 1,2 zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. 
 
Zimná údržba v lokalite Mesto Spišská Nová Ves pre rok 2010 

Mesto Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1pís. d), v súlade 
s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a internej smernice č. 3/2010  
v zmysle vykonaného prieskumu trhu požiadalo dvoch dodávateľov na predloženie ponuky v rámci 
zadania zákazky s nízkou hodnotou na dodávku zákazky „Zimná údržba v lokalite Mesto Spišská Nová 
Ves pre rok 2010“. 

Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na vyhodnotenie 
súťažných ponúk s hodnotiacim kritériom - navrhovaná jednotková cena vrátane DPH, pričom 
najúspešnejšia bola ponuka s najnižšou cenou.  
 
 Na základe vyhodnotenia zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, komisia vyzvala uchádzača č. 1 – Brantner Nova, s.r.o., SNV 
na uzavretie zmluvy o dielo na dodávku prác „Zimná údržba v lokalite Spišská Nová Ves pre rok 2010“. 
 Dokladovou kontrolou bolo zistené: 

- verejný obstarávateľ – Mesto Spišská Nová Ves neuzavrela s víťazným uchádzačom verejného 
obstarávania – firmou BRANTNER NOVA, s.r.o., Spišská Nová Ves zmluvu o dielo na dodávku 
prác „Zimná údržba v lokalite Spišská Nová Ves pre rok 2010. 
Podľa § 46 zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní Obstarávateľ uzavrie zmluvu v 

lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou 
predloženou úspešným uchádzačom. Obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom 
najskôr desiaty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podaná žiadosť o nápravu alebo podané 
námietky podľa § 107 ods. 4 písm. c). 

Tým, že kontrolovaný subjekt  neuzavrel s víťazným uchádzačom verejného obstarávania 
zmluvu o dielo:: 
a/ porušil článok III, kapitola A Smernice č. 3/2010  pre vykonávanie verejného obstarávania v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok na vykonávanie 
finančnej kontroly podmienkach Mesta Spišská Nová Ves,  

b/ konal v rozpore s § 46, písm. 1,2 zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. 
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Štrková úprava MK – Železničná ulica Spišská Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1pís. d), v súlade 
s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a internej smernice č. 3/2010  
v zmysle vykonaného prieskumu trhu požiadalo dvoch dodávateľov na predloženie ponuky v rámci 
zadania zákazky s nízkou hodnotou na dodávku zákazky „Štrková úprava MK – Železničná ulica 
Spišská Nová Ves“. 

Na základe výzvy na predloženie ponuky vybratým záujemcom komisia obdŕžala 3 ponuky od 
nasledovných uchádzačov: ASFALT, s.r.o.,  Spišská Nová Ves, IGLO, s.r.o., Spišská Nová Ves, 
SAXON, s.r.o., Spišská Nová Ves. 

 Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na 
vyhodnotenie súťažných ponúk s hodnotiacim kritériom – ponuková cena s DPH, pričom najúspešnejšia 
bola ponuka s najnižšou cenou.  
 Na základe vyhodnotenia zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, komisia vyzvala uchádzača č. 1 – ASFALT, s.r.o, SNV na 
uzavretie zmluvy o dielo na dodávku prác „Štrková úprava VK – Železničná ulica Spišská Nová Ves“ 
 S víťaznou firmou bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 130/2010. 
 Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 

Rozšírenie parkoviska – Trieda 1. Mája 

 Mesto Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1pís. d), v súlade 
s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a internej smernice č. 3/2010  
v zmysle vykonaného prieskumu trhu požiadalo dvoch dodávateľov na predloženie ponuky v rámci 
zadania zákazky s nízkou hodnotou na dodávku zákazky „Rozšírenie parkoviska – Trieda 1. Mája“. 

Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na vyhodnotenie 
súťažných ponúk s hodnotiacim kritériom – ponuková cena s DPH, pričom najúspešnejšia bola ponuka 
s najnižšou cenou.  
 
 Na základe vyhodnotenia zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, komisia vyzvala uchádzača č. 3 – IGLO, s.r.o, SNV na 
uzavretie zmluvy o dielo na dodávku prác „Rozšírenie parkoviska – Trieda 1. Mája“ 
 S víťaznou firmou bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 135/2010. 
 Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 

Oprava MK – Malý Podjazd, Malá Reduta a rozšíreníe MK Rastislavova 

 Mesto Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1pís. d), v súlade 
s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a internej smernice č. 3/2010  
v zmysle vykonaného prieskumu trhu požiadalo dvoch dodávateľov na predloženie ponuky v rámci 
zadania zákazky s nízkou hodnotou na dodávku zákazky „Oprava MK – Malý Podjazd, Malá Reduta 
a rozšíreníe MK Rastislavova“. 

Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na vyhodnotenie 
súťažných ponúk s hodnotiacim kritériom – ponuková cena s DPH, pričom najúspešnejšia bola ponuka 
s najnižšou cenou.  
 Na základe vyhodnotenia zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, komisia vyzvala uchádzača č. 1 – ASFALT, s.r.o, SNV na 
uzavretie zmluvy o dielo na dodávku prác „Oprava MK – Malý Podjazd, Malá Reduta a rozšíreníe MK 
Rastislavova“.“ 
 S víťaznou firmou bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 132/2010. 
 Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 

Parkovisko – Fabíniho ul. č. 10, Spišská Nová Ves 



 13 

 Mesto Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1pís. d), v súlade 
s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a internej smernice č. 3/2010  
v zmysle vykonaného prieskumu trhu požiadalo dvoch dodávateľov na predloženie ponuky v rámci 
zadania zákazky s nízkou hodnotou na dodávku zákazky „Parkovisko – Fabíniho ul. č. 10, Spišská 
Nová Ves“.  

 Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na 
vyhodnotenie súťažných ponúk s hodnotiacim kritériom – ponuková cena s DPH, pričom najúspešnejšia 
bola ponuka s najnižšou cenou.  
 Na základe vyhodnotenia zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, komisia vyzvala uchádzača č. 3 – Ing. Michal Kropačer, 
Kolárska 1/12, SNV na uzavretie zmluvy o dielo na dodávku prác „Parkovisko – Fabíniho ul. č. 10, 
Spišská Nová Ves“. 
 S víťaznou firmou bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 120/2010. 
 Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 

Rozšírenie parkoviska – Štúrovo nábrežie č. 10,11 

 Mesto Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1pís. d), v súlade 
s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a internej smernice č. 3/2010  
v zmysle vykonaného prieskumu trhu požiadalo dvoch dodávateľov na predloženie ponuky v rámci 
zadania zákazky s nízkou hodnotou na dodávku zákazky „Rozšírenie parkoviska – Štúrovo nábrežie č. 
10,11“. 

  Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na 
vyhodnotenie súťažných ponúk s hodnotiacim kritériom – ponuková cena s DPH, pričom najúspešnejšia 
bola ponuka s najnižšou cenou.  

 Na základe vyhodnotenia zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, komisia vyzvala uchádzača č. 3 – IGLO, s. r. o., SNV na 
uzavretie zmluvy o dielo na dodávku prác „Rozšírenie parkoviska – Štúrovo nábrežie č. 10,11“. 

 S víťaznou firmou bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 117/2010. 
  Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 

Chodník Wolkerova ul. č. 9 - 21 

 Mesto Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1pís. d), v súlade 
s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a internej smernice č. 3/2010  
v zmysle vykonaného prieskumu trhu požiadalo dvoch dodávateľov na predloženie ponuky v rámci 
zadania zákazky s nízkou hodnotou na dodávku zákazky „Chodník Wolkerova ul. č. 9 - 21“. 

  Pre vyhodnotenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bola menovaná komisia na 
vyhodnotenie súťažných ponúk s hodnotiacim kritériom – ponuková cena s DPH, pričom najúspešnejšia 
bola ponuka s najnižšou cenou.  

 Na základe vyhodnotenia zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona NR SR č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, komisia vyzvala uchádzača č. 1 – IGLO, s. r. o., SNV na 
uzavretie zmluvy o dielo na dodávku prác „Chodník Wolkerova ul. č. 9 - 21“. 

 S víťaznou firmou bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 134/2010. 
  Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 

 
III. Následná finančná kontrola  PK 05/2012 a 07/2012 

„Evidencia a platby poplatkov za psa v Mesta Spišská Nová Ves“ 

Základné pojmy týkajúce sa predmetu kontroly 
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 Evidencia psov – každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v meste Spišská Nová Ves 
podlieha jeho evidencii.  
 Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v 
útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 
postihnutím. 
 Prihlásenie do evidencie – držiteľ psa je povinný prihlásiť svojho psa do evidencie v lehote do 
30 dní od uplynutia 90 - dňa držby psa. 
 Daň za psa - predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou, 
právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom. 
 Daňovník - daňovníkom je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, 
ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
 Sadzba dane za psa - sadzba dane u FO je určená podľa trvalého pobytu daňovníka. V 
prípade, že miesto držania psa nie je totožné s miestom trvalého pobytu daňovníka, je daň vyrubená 
podľa miesta držania psa za podmienky, že daňovník preukáže vlastnícky vzťah k predmetnej 
nehnuteľnosti. 
 Oznamovacia povinnosť - daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi 
dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 
 Vyrubenie dane - Mesto Spišská Nová Ves vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je 
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích 
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného 
zdaňovacieho obdobia. Poštové poukážky sú doručené daňovníkom do termínu splatnosti dane. 

  
 

Tvorba a plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávy 

 Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi bol na rok 2010 a 2011 schválený rozpočet 
dane za psa tak ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

  

Rok Schválený rozpočet v € Upravený rozpočet v € Prijaté úhrady za obdobie v € % plnenia 

2010 42 000 42 000 43 756,34 104,18 

2011 43 000 43 000 44 883,41 104,38 

   
  Schválený rozpočet Mesta Spišská Nová Ves príjmov z daní za psa v kontrolovanom období bol 

splnený a mierne prekročený. 

Evidencia psov   

 V zmysle článku 3, ods. 1 VZN č. 4/2009 vydaného Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej 
Vsi dňa 24. 09. 2009 podlieha evidencii každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v meste Spišská 
Nová Ves.  Držiteľ psa je povinný prihlásiť svojho psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia      
90 - tého dňa držby psa. 
 Dokladovou kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období bola vedená evidencia psov 
elektronicky v informačnom systéme Korwin na príslušnom oddelení Mestského úradu v Spišskej Novej 
Vsi takto: 

- počas celého roku 2010 až do mesiaca október  2011 – odbor financií, školstva a sociálnych vecí -  
oddelenie správy daní a poplatkov, 

- od mesiaca november 2011 - odbor výstavby, územného plánu a dopravy - oddelenie územného 
plánovania a stavebného poriadku.   
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 Evidencia pozostávala zo zapísania potrebných údajov, z predloženia očkovacieho preukazu 
a pri registrácii nového psa z vydania evidenčnej známky /ďalej len známka/. Známka je neprenosná na 
iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní. Obec je 
povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššie ako 3,50 €, vydať náhradnú známku; Mesto 
Spišská Nová Ves v článku 3, ods. 8 VZN č. 4/2009 o niektorých podmienkach držania psov, stanovilo 
sumu úhrady za náhradnú známku vo výške 1,33 €.  
Tlačivá: 

1. Tlačivo o evidencii psa na MsÚ Spišská Nová Ves a nahlásenie zmien povinných evidenčných  
údajov, 

 2.  Čestné prehlásenie ku odhláseniu psa z evidencie MsÚ v Spišskej Novej Vsi, 
ktoré sa v súčasnosti používajú na MsÚ v Spišskej Novej Vsi k prihláseniu do evidencie psov a ku 
odhláseniu psov z evidencie, boli novelizované. Uvedené tlačivá sú v rozpore s platným VZN a aj 
z toho dôvodu je potrebné novelizovať VZN č. 4/2009 o niektorých podmienkach držania psov.  

V zmysle ustanovení § 31 ods. 7 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov subjekt  verejnej správy, ktorý porušil 
dodržiavanie zákona, je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednosť za porušenie 
dodržiavania zákona podľa osobitných predpisov. 
Dokladovou kontrolou bolo zistené, že v Meste Spišská Nová Ves nie je vedená evidencia zvláštnych 
a nebezpečných psov.  
 V zmysle zákona NR SR č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, 
zvláštnym psom je pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 
používaný horskou službou, používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 
poľovný, ovčiarsky, vodiaci, používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného 
alebo národného skúšobného poriadku; nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil 
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo 
v krajnej núdzi. 

Tým, že kontrolovaný subjekt  neviedol evidenciu zvláštnych a nebezpečných psov: 
a/ porušil § 3, ods. 1 zákona NR SR č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, 
b/ porušil článok 3, ods. 1 VZN č. 4/2009 o niektorých podmienkach držania psov. 
 
Daň za psa 

 Daň za psa je jednou z miestnych daní.  
 Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.  
 Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. Mesto Spišská Nová Ves 
ustanovilo VZN č. 7/2009 o miestnych daniach podrobnosti k dani za psa, najmä sadzbu dane, vznik 
a zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane, zníženie dane a  
oslobodenia od dane.  
 Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 
K 31. 12. 2010 bol v Meste Spišská Nová Ves evidovaných celkovo 1 493 platiteľov dane za psa. 
K 31. 12. 2011 bol v Meste Spišská Nová Ves evidovaných celkom 1 530 platiteľov dane za psa. 
 
 Predpis dane za psa, úhrada dane ako aj celkový nedoplatok na dani za psa v kontrolovanom 
období v členení na fyzické a právnické osoby v Meste Spišská Nová Ves je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke. 
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Rok 2011: 
 
Daňovník Počet 

priznaní 
Počet 
osôb 

Počiatočný 
stav 

Predpis v € Úhrada v € Nedoplatok v € 

Fyzické osoby 1 551 1 474 15 356,72 44 370,78 42 498,73 17 228,77 
Právnické osoby 79 56 387,64 2 143,76 2 384,68 146,72 
S p o l u 1 630 1 530 15 744,36 46 514,54 44 883,41 17 375,49 

  
Rok 2010: 
 
Daňovník Počet 

priznaní 
Počet 
osôb 

Počiatočný 
stav 

Predpis v € Úhrada v € Nedoplatok v € 

Fyzické osoby 1 491 1 427 14 184,96 42 429,07 41 257,31 15 356,72 
Právnické osoby 92 66 458,65 2 428,02 2 499,03 387,64 
S p o l u 1 583 1 583 14 643,61 44 857,09 43 756,34 15 744,36 

 
 
 Dokladovou kontrolou bolo zistené, že k 31.12. 2010 bol nedoplatok na dani za psa v sume 
15 744,36 €, k 31. 12. 2011 v sume 17 375,49 €. Za kontrolované obdobie bol teda nárast nedoplatku 
na dani za psa v sume + 1 631,13 €. 

Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 

Vymáhanie nedoplatkov dane za psa  

 Správu dane za psa vedie referát daní a poplatkov na MsÚ v Spišskej Novej Vsi. Registruje 
zmeny na daniach za psa, nedoplatky a podieľa sa na vymáhaní nedoplatkov.  
 Pri vymáhaní daňových nedoplatkov pracovníčka referátu exekučného konania na MsÚ 
v Spišskej Novej Vsi postupuje v zmysle zákona SNR č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o 
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.  
 V kontrolovanom období boli v  súlade s § 58 citovaného zákona daňovým dlžníkom zasielané 
výzvy, resp. výzvy pred exekúciou na úhradu nedoplatkov nasledovne: 

- výzvy k 31. 07. 2010 – 146 poplatníkom na celkovú čiastku nedoplatku vo výške 15 767, 09 €, 
- výzvy k 27. 07. 2011 – 177 poplatníkom na celkovú čiastku nedoplatku vo výške 20 983,74 €.  

 V prípade nevymožiteľnosti nedoplatku po následnom zisťovaní boli predmetné nedoplatky 
riešené v súlade s vyššie citovaným zákonom a Zásadami hospodárenie s majetkov mesta /oddiel VIII, 
článok 12, 13/.  
 Nedoplatky na dani za psa nie sú samostatné penalizované, t. j. nie je vystavovaný sankčný 
úrok na konkrétny nedoplatok dane za psa.  
 Daňový poplatník, ktorý má nedoplatok na dani za psa je riešený komplexne v rámci 
vymáhania ostatných daňových nedoplatkov /miestny poplatok za komunálny odpad a drobné 
stavebný odpad, ostatné miestne dane/. Evidencia je vedená v aplikačnom programe informačného 
systému Korwin – manager, prostredníctvom ktorého sa zhromaždia všetky pohľadávky a záväzky 
preverovaného poplatníka v Meste Spišská Nová Ves a následne sa pristúpi k vymáhaniu príslušných 
nedoplatkov.   
 

Kontrola doručovanie platobných výberov dane za psa 

 Dokladovou kontrolou bolo zistené, že správca dane – Mesta Spišská Nová Ves na každom 
platobnom výmere vierohodne preukázal doručovanie platobných výmerov daňovým subjektom a to do 
vlastných rúk s dátumom doručenia a vlastnoručným podpisom daňovníka alebo prostredníctvom 
priloženej doručenky podpísanej daňovníkom.  
Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 



 17 

  Vystavovanie platobných výmerov na daň za psa 

 Dokladovou kontrolou boli výberovým spôsobom prekontrolované daňové doklady poplatníkov 
s internými číslami od 16500 – 16600. Správca dane za psa – Mesto Spišská Nová Ves: 

- vyznačil vykonanie predbežnej finančnej kontroly na všetkých interných dokladoch, ktoré sa 
týkali vzniknutých preplatkov dane za psa, ktoré mali za následok vrátenia preplatku, ktorý 
vznikol z dôvodu zmeny v evidencii psov /odhlásenie, prihlásenie na inú osobu, a pod./, 

- nevyznačil vykonanie predbežnej finančnej kontroly na platobných výmeroch a na dodatočných 
platobných výmeroch, čím nepostupoval v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom 
audite. 

Podľa § 9, ods. 1 a ods. 4 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
„Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a 
účinnosti overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom orgánu 
verejnej správy, so zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy alebo inými rozhodnutiami 
o hospodárení s verejnými prostriedkami a či je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou 
kontrolou.“ 

Tým, že kontrolovaný subjekt  nevykonal predbežnú finančnú kontrolu na vydaných platobných 
výmeroch a dodatočných platobných výmeroch: 
a/ porušil kapitolu č. III, článok č. 5 Smernice č. 6/2009 na vykonávanie finančnej kontroly podmienkach 
Mesta Spišská Nová Ves,  
b/ konal v rozpore s § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

IV. Následná finančná kontrola  PK 06/2012   
 

„Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.6/2003 o čistote mesta v súlade 
s platnou legislatívou.“  

 
Vymedzenie predmetu kontroly 
  

Kontrola bola zameraná na súlad platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská 
Nová Ves č. 6/2003 o čistote mesta s platnou legislatívou.  

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi v zmysle čl. 68 zákona NR SR č. 460/1992 Z. z. 
Ústava Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov vydalo pre Mesto Spišská Nová Ves Všeobecné záväzné nariadenie 
Mesta Spišská Nová Ves o čistote mesta (ďalej len VZN). Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo 
dňa 06. 11. 2003 a účinnosť nadobudlo 15-tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli s platnosťou na 
celom území Mesta Spišská Nová Ves. 
 

Článok 10 - PRIESTUPKY A SANKCIE 
  
Ods.1 
 Porušovanie ustanovení VZN je priestupok, za ktorý môže byť zamestnancami Mestskej polície 
uložená fyzickým osobám bloková pokuta do výšky 1 000,- Sk a v rozkaznom konaní do 4 000,- Sk.  

Do 01. 01. 2009 bolo znenie § 13 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
„(1)Pokutu možno uložiť do 1 000 Sk, ak neustanovuje osobitná časť tohto zákona alebo iný zákon 
vyššiu pokutu. (2) V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 1 000 Sk, ak tento zákon alebo iný zákon 
neustanovuje inak, a v rozkaznom konaní do 4 000 Sk.“ 
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a) V znení zákona NR SR č. 445/2008 Z. z. zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v 
Slovenskej republike s účinnosťou od 01. 01. 2009 v § 13 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch  

- slová „1 000 Sk“ boli nahradené slovami „33 eur“  
a v § 13 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  

- slová „1 000 Sk“ boli nahradené slovami „33 eur“ a slová „4 000 Sk“ boli nahradené slovami 
„132 eur“. 

 
b) V znení  zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý mení § 13 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch od 01. 02. 2009 znie „Ak 
tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, v blokovom konaní možno uložiť pokutu do 33 eur a v 
rozkaznom konaní do 250 eur.“ 

 
Od 01. 02. 2009 znenie § 13 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch je „(1) 

Pokutu možno uložiť do 33 eur, ak neustanovuje osobitná časť tohto zákona alebo iný zákon vyššiu 
pokutu. (2) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, v blokovom konaní (§ 84) možno uložiť 
pokutu do 33 eur a v rozkaznom konaní (§ 87) do 250 eur.“ 
 

Novelizáciou zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch zo dňa 01. 01. 2009 a zo dňa 01. 02. 
2009 došlo k zmene textu § 13 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, kontrolované VZN 
v článku 10  ods. 1 nie je v súlade s platnou legislatívou. 

Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení „Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie 
nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými 
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované 
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.“  

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je 
kontrolovaný subjekt povinný prepracovať VZN č. 6/2003 o čistote mesta. 
 
Primátor Mesta Spišská Nová Ves môže za porušovanie ustanovení VZN uložiť právnickej osobe alebo 
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000,- Sk. (§ 13 ods. 8 zákona NR SR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.) 

 
a) V znení zákona NR SR č. 445/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 

pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej 
republike s účinnosťou od 01. 01. 2009, § 13 ods. 9. zákona  SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638 eur“. 
 

b) V znení zákona NR SR č. 102/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov s platnosťou od 27. 03. 2010 v § 13 ods. 9. zákona  SNR č. 369/1991 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa slovo „starosta“ nahrádza slovom „obec“.  

 
Od 27. 03. 2010 znenie § 13 ods. 9. zákona  SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov je „Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak...“. 
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Novelizáciou zákona došlo k zmene textu § 13 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, kontrolované VZN v článku 10 ods. 2 nie je v súlade s platnou legislatívou. 

Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení „Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie 
nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými 
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované 
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.“  

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je 
kontrolovaný subjekt povinný prepracovať VZN č. 6/2003 o čistote mesta. 

 

Z uvedených následných finančných  kontrol u ktorých boli zistené nedostatky boli ukončené 
 4 kontroly správou a 1 následná kontrola bola ukončená záznamom bez kontrolných zistení. 
Zástupcovia kontrolovaných subjektov boli oboznámení s obsahom správy o výsledku následnej  
finančnej kontroly. Ku kontrolným zisteniam neboli zo strany kontrolovaných subjektu vznesené 
námietky, ktoré by menili vecný obsah  správ o výsledku následnej finančnej kontroly. 

 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa 26. 09. 2012 


