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I. Následné finančné kontroly vykonané v roku 2015 
 
Následné finančné kontroly v roku 2015 boli vykonané v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o doplnení niektorých zákonov. 
 Správy o výsledku kontrol boli predkladané priamo Mestskému zastupiteľstvu Spišská Nová 

Ves na jeho najbližšom zasadnutí. Za rok 2015 bolo vykonaných celkovo 8 následných finančných 
kontrol. Z toho 3 následné finančné kontroly boli ukončené „Záznamom z následnej finančnej kontroly“ 
/neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov/, 7 následných finančných kontrol 
bolo ukončených „Správou z následnej finančnej kontroly“ /boli zistené porušenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov/.  

 Pri následných finančných kontrolách, ktoré boli ukončené „Správou“, kontrolovaný subjekt bol 
oboznámený so správou o výsledku následnej finančnej kontroly. Na základe správy o výsledku 
následnej finančnej kontroly kontrolovaný subjekt prijal v určenej lehote opatrenia na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolu a na odstránenie príčin ich vzniku. Následne 
kontrolovaný subjekt predložil kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na 
nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení 
zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a o uplatnení 
opatrení voči ním podľa osobitného predpisu /napr. Zákonníka práce/. 
 Prehľad o následných finančných kontrolách vykonaných v roku 2015 uvádzam v tabuľke č.1. 
 

Tabuľka č. 1 

Číslo Predmet následnej finančnej kontroly Kontrolovaný subjekt 
 

01/2015 
Následná finančná kontrola dodržiavania zákona NR 
SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite – vykonávanie priebežnej a predbežnej 
finančnej kontroly v príspevkovej organizácii mesta. 

 
ZOO, Sadová 6, Spišská Nová Ves 

 
MKC, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves 

 
02/2015 

Následná finančná kontrola dodržiavania zákona NR 
SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon             
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony - povinné zverejňovanie zmlúv, povinné 
zverejňovania objednávok za tovary a služby a povinné 
zverejňovanie faktúr za tovary a služby v rozpočtových 
organizáciách Mesta Spišská Nová Ves. 

 
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová 

Ves 

 
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves 

 
3/2015 

Následná finančná kontrola hospodárnosti, efektívnosti, 
účelnosti a účinnosti použitia finančných prostriedkov 
pridelených Školskému klubu detí a Centru voľného 
času ich zriaďovateľom - Mestom Spišská Nová Ves. 
 

 
Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves 

 
04/2015 

Následná finančná kontrola dotácií poskytnutých  z 
rozpočtu mesta Spišská Nová Ves pre právnické a 
fyzické osoby so zameraním na hospodárnosť, 
efektívnosť a účinnosť vynaložených zdrojov 

 
Mesto Spišská Nová Ves 

 
05/2015 

Následná kontrola Sťažnosti a petícií vedených 
v centrálnej evidencii na útvare hlavného kontrolóra 
Mesta Spišská Nová Ves.  

 
Mesto Spišská Nová Ves 

 
06/2015 

Následná finančná kontrola plnenia prijatých opatrení  
z následných finančných kontrol vykonaných hlavným 
kontrolórom  Mesta Spišská Nová Ves v roku 2014 

Mesto Spišská Nová Ves, Rozpočtové organizácie 
mesta 

 
07/2015 

Následná finančná kontrola tvorby a použitia 
peňažných fondov Mesta Spišská  Nová Ves za rok 
2013 
 

Mesto Spišská Nová Ves 



4 
 

 
 

08/2015 

Následná finančná kontrola dodržiavania zákona NR 
SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite – vykonávanie priebežnej a predbežnej 
finančnej kontroly a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám – povinné 
zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, v ZUŠ        
J.  Fabiniho 1, Spišská Nová Ves 

 
Základná umelecká škola Spišská Nová Ves 

 
 

A. Kontrolné zistenia z následných finančných kontrol vykonaných v I. polroku 2015  
 
NFK č. 1a/2015 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „Následná finančná kontrola 
dodržiavania zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite – vykonávanie 
priebežnej a predbežnej finančnej kontroly v príspevkovej organizácii mesta – Zoologická záhrada, 
Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves /ďalej len ZOO/“. 
Kontrolné zistenie č. 1: 

Nezabezpečením novelizácie Smernice č. 1/2003 na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly 
v podmienkach ZOO s účinnosťou od 01. 01. 2003 v súlade so zákonom NR SR č. 69/2012 Z. z., 
292/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vedúci orgánu verejnej správy nevytvoril podmienky na 
vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia v príspevkovej organizácii.  
Kontrolné zistenie č. 2: 

Porušenie § 9 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite pri overovaní niektorých finančných 
operácií predbežnou finančnou kontrolou v príspevkovej organizácii ZOO v roku 2014. 
 
NFK č. 1b/2015 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „Následná finančná kontrola 
dodržiavania zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite – vykonávanie 
priebežnej a predbežnej finančnej kontroly v príspevkovej organizácii mesta – Mestské kultúrne 
centrum, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves /ďalej len MKC/“. 
Kontrolné zistenie č. 1: 

Nezabezpečením novelizácie Smernice č. 1/2003 na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly 
v podmienkach MKC s účinnosťou od 01. 01. 2003 v súlade so zákonom NR SR č. 69/2012 Z. z.,         
a č. 292/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vedúci orgánu verejnej správy nevytvoril podmienky 
na vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia v príspevkovej organizácii.  
Kontrolné zistenie č. 2: 

Porušenie § 9 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite pri overovaní niektorých finančných 
operácií predbežnou finančnou kontrolou v príspevkovej organizácií MKC v roku 2014. 
 
NFK č. 2a/2015 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „Následná finančná kontrola 
dodržiavania zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - povinné 
zverejňovanie zmlúv, povinné zverejňovanie objednávok za tovary a služby a povinné zverejňovanie 
faktúr za tovary a služby v rozpočtových organizáciách Mesta Spišská Nová Ves – Základná škola, 
Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves /ďalej len ZŠ Komenského/“. 
Kontrolné zistenie č. 1: 
Kontrolovaný subjekt v zmysle § 22 ods. (3) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonal zmeny údajov v pôvodnej 
zriaďovacej listine formou dodatkov, zapracovaním ktorých pôvodná zriaďovacia listina nespĺňala 
náležitosti § 22 ods. (2) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.  
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Kontrolné zistenie č. 2: 
Porušenie § 9 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite pri overovaní niektorých finančných 
operácií predbežnou finančnou kontrolou v ZŠ Komenského v roku 2014. 
Kontrolné zistenie č. 3: 
Porušenie § 5b ods. (2) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám pri 
zverejňovaní údajov pri niektorých vyhotovených objednávkach tovarov, prác a služieb v ZŠ 
Komenského, neskôr ako do desiatich pracovných dní od dňa ich vyhotovenia. 

 
NFK č. 2b/2015 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „Následná finančná kontrola 
dodržiavania zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - povinné 
zverejňovanie zmlúv, povinné zverejňovania objednávok za tovary a služby a povinné zverejňovanie 
faktúr za tovary a služby v rozpočtových organizáciách Mesta Spišská Nová Ves – Základná škola, Ul. 
Ing. O. Kožucha 11,  052 01 Spišská Nová Ves /ďalej len ZŠ Kožuchova/“. 
Kontrolné zistenie č. 1: 
Kontrolovaný subjekt v zmysle § 22 ods. (3) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonal zmeny údajov v pôvodnej 
zriaďovacej listine formou dodatkov, zapracovaním ktorých pôvodná zriaďovacia listina nespĺňala 
náležitosti § 22 ods. (2) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.  
Kontrolné zistenie č. 2: 
Porušenie § 9 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite pri overovaní niektorých finančných 
operácií predbežnou finančnou kontrolou v ZŠ Kožuchova v roku 2014.  
Kontrolné zistenie č. 3: 
Porušenie § 5b ods. (1) písm. b) – bod 4,5 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám, pri zverejňovaní niektorých faktúr v ZŠ Kožuchova v roku 2014, za tovary, práce 
a služby na svojom webovom sídle  bez identifikácie objednávky, ak faktúra súvisela s objednávkou, 
bez identifikácie zmluvy, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou.  
Kontrolné zistenie č. 4: 
Porušenie § 5b ods. (2) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám v ZŠ 
Kožuchova v roku 2014, pri zverejňovaní údajov pri niektorých vyhotovených objednávkach tovarov, 
prác a služieb neskôr ako do desiatich pracovných dní od dňa ich vyhotovenia.  
 
NFK č. 3/2015 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „Následná finančná kontrola 
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti použitia finančných prostriedkov pridelených 
Školskému klubu detí a Centru voľného času ich zriaďovateľom - Mestom Spišská Nová Ves.“ 
Kontrolné zistenie č. 1:  

Nezabezpečením novelizácie internej smernice na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly 
v podmienkach ZŠ Lipová, v súlade so zákonom NR SR č. 69/2012 Z. z. a č. 292/2014 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, vedúci orgánu verejnej správy nevytvoril podmienky na vytvorenie, zachovávanie 
a rozvíjanie finančného riadenia v príspevkovej organizácii.  
Kontrolné zistenie č. 2:                                                                                                        
Porušenie § 9 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v ZŠ Lipová, pri overovaní niektorých 
finančných operácií v roku 2014 predbežnou finančnou kontrolou. 
 
NFK č. 4/2015 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „Následná finančná kontrola dotácií 
poskytnutých  z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves pre právnické a fyzické osoby so zameraním na 
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaložených zdrojov“. 
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Kontrolné zistenie č. 1: 

Porušenie § 4 ods. (3) písm. b) a písm. d) VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Spišská Nová Ves,  tým, že písomná žiadosť niektorých žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014, neobsahovala doklady v zmysle VZN č. 6/2013 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves. 
Kontrolné zistenie č. 2: 

Porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
tým, že niektorí príjemcovia dotácie zo športových klubov združených v RŠK pri zúčtovaní poskytnutej 
dotácie z rozpočtu mesta za rok 2014 nezúčtovali náhrady stravného v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov a mesto uznalo tento neoprávnený výdavok. 
 

B. Kontrolné zistenia z následných finančných kontrol vykonaných v II. polroku 2015  
 
 
NK č. 5/2015 - Záznam o výsledku následnej kontroly „Následná kontrola vybavovania sťažností 
a petícií v Meste Spišská Nová Ves“ /neboli kontrolné zistenia/. 
  
NFK č. 6/2015 - Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly “ Následná finančná kontrola plnenia 
prijatých opatrení  z následných finančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom  Mesta Spišská 
Nová Ves v roku 2014“ /neboli kontrolné zistenia/.  
 
NFK č. 7/2015 - Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly “ Následná finančná kontrola tvorby 
a použitia peňažných fondov Mesta Spišská  Nová Ves za rok 2013“ /neboli kontrolné zistenia/.  
 
NFK č. 8/2015 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „Následná finančná kontrola 
dodržiavania zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite – vykonávanie 
priebežnej a predbežnej finančnej kontroly a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám – povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, v Základnej umeleckej škole              
J.  Fabiniho 1, Spišská Nová Ves /ďalej len ZUŠ/“. 
Kontrolné zistenie č. 1: 

Porušenie § 21 ods. (9) a § 22 ods. (5) písm. (b) zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým, že rozpočtová organizácia ZUŠ 
nezapracovala existenciu elokovaných pracovísk do zriaďovacej listiny. 
Kontrolné zistenie č. 2: 

Porušenie § 8 písm. a) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite tým, že v roku 2014 v ZUŠ  
overovali niektoré finančné operácie pracovníci, ktorí nemali písomné poverenie na výkon predbežnej 
finančnej kontroly od vedúceho orgánu verejnej správy /riaditeľky ZUŠ/. 
Kontrolné zistenie č. 3: 

Porušenie § 9 písm. (1) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite tým, že v ZUŠ v roku 2014 pri 
výkone predbežnej finančnej kontroly v etape prípravy a realizácií niektorých finančných operácií, 
príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch, pri iných úkonoch majetkovej povahy, pri 
overovaní verejného obstarávania, využívali tlačivo s textom, ktorý nebol v súlade so zákonom o 
finančnej kontrole a vnútornom audite.  
Kontrolné zistenie č. 4: 

Porušenie § 9 ods. (1), (2) a § 9a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite tým, že v ZUŠ v roku 
2014 neoverovali niektoré finančné operácie predbežnou finančnou kontrolou.  
Kontrolné zistenie č. 5: 

Porušenie § 5b ods. (1) písm. b) – bod 3,4,5 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2014 pri zverejňovaní faktúr za tovary, 
práce a služby na webovom sídle školy, bez dátumu jej zverejnenia, bez identifikácie objednávky, ak 
faktúra súvisela s objednávkou, bez identifikácie zmluvy, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou 
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zmluvou, bez údaju o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane 
z pridanej hodnoty. 
Kontrolné zistenie č. 6: 

Porušenie § 5b ods. (1) písm. b) – bod 3 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2014 pri zverejňovaní objednávky 
tovarov, služieb a prác na webovom sídle školy, bez uvedenia údaju o tom, či je suma vrátane dane 
z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, neuvedením celkovej hodnoty 
objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo neuvedením jej maximálnej 
odhadovanej hodnoty objednaného plnenia.  
 
                            

II. Kontrola vybavovania sťažnosti a petícii  v roku 2015 
 
              Hlavný kontrolór Mesta Spišská Nová Ves vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona   
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a evidenciu petícií podľa zákona č. 242/1998 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 
              V roku 2015 hlavný kontrolór Mesta Spišská Nová Ves  prijal do evidencie sťažnosti tak ako sú 
uvedené v tabuľke č. 2. 

Tabuľka č. 2 
Interné 
číslo 

Obsah Dátum 
evidencie 

Dátum 
vybavenia 

Značka Výsled
ok 

1 Porušenie pracovnej disciplíny  07.01.2015 06.02.2015 V N 
2 Nelegálne oplotenie parcely 28.01.2015 29.01.2015 Odložená - 
3 Porušovanie nariadenia mesta – otváracie hodiny 16.03.2015 16.03.2015 XY, Odložená - 
4 Čierne stavby v mestskej časti Ferčekovce 27.05.2015 22.07.2015 V N 
5 Chov psov na sídlisku Západ 01.06.2015 07.07.2015 V N 
6 Rušenie nočného kľudu  17.06.2015 17.06.2015 Odložená - 
7 Zamietnutie vydania pozemku  17.06.2015 08.09.2015 V N 
8 Umiestenie kontajnerov na Gorazdovej ulici 03.07.2015 22.09.2015 V N 
9 Zrušenie nájmu hrobového miesta 30.07.2015 22.09.2015 V O 

10 Sťažnosť na riaditeľa Domova dôchodcov 19.08.2015 04.09.2015 V N 
11 Obťažovanie hlukom a vibráciami od suseda 22.09.2015 14.10.2015 V N 
12 Obťažovanie hlukom a neporiadkom susedov 28.09.2015 28.09.2015 XY, Odložená - 
13 Vydanie kolaudačného rozhodnutia 02.10.2015 11.12.2015 V O 
14 Nepridelenie hrobového miesta 27.10.2015 25.01.2016 V N 
15 Postup a správanie príslušníka MsP 19.10.2015 21.10.2015 V N 
16 Postupu vybavovania predchádzajúcej sťažnosti  29.10.2015 04.11.2015 V N 
17 Neoprávnené vyberanie klubového poplatku 09. 11.2015 11.01.2016 V N 
18 Neoprávnené výkopové práce a uloženie kábla 13. 11.2015 12.01.2016 Odložená - 
19 Porušovanie verejného poriadku a nočného kľudu  25. 11.2015 do 26.02.2016 - - 
20 Postup vedúceho oddelenia vo veci nelegálneho oplotenia 21.12.2015 22.01.2016 V N 

 
Legenda:  Značka: V – Vybavená, XY – anonymná sťažnosť, Odložená – odložená. Výsledok: O – Opodstatnená, N – Neopodstatnená 
 
 Z uvedeného zoznamu vyplýva, že v kalendárnom roku 2015 bolo Mestu Spišská Nová Ves 
doručených 20 sťažností, z ktorých boli: 
 12 – vybavené v zmysle zákona o sťažnostiach ako neopodstatnené, 
   2 – vybavené v zmysle zákona o sťažnostiach ako opodstatnené, 
   5 – vybavené a v zmysle zákona o sťažnostiach odložené, 
   1 -  nevybavená - lehota vybavenia trvá v roku 2016. 
 Všetky sťažnosti, ktoré boli adresované Mestu Spišská Nová Ves v roku 2015 sú v zmysle 
zákona o sťažnostiach centrálne vedené na útvare hlavného kontrolóra mesta oddelene od ostatných 
písomností. 
 
 V roku 2015 hlavný kontrolór Mesta Spišská Nová Ves  prijal do evidencie petície tak ako sú uvedené 
v tabuľke č. 3. 
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Tabuľka č. 3 
Interné 
číslo 

Obsah Dátum 
evidencie 

Dátum 
vybavenia 

Značka 

1 Zavedenie prívodu verejného vodovodu 19.02.2015 20.03.2015 V 
2 Prideľovanie bytov Domu opatrovateľskej služby 08.04.2015 20.04.2015 V 
3 Nesúhlas s umiestnením stavby a anténnych jednotiek  06.05.2015 05.06.2015 V 
4 Vytvorenie odberných miest na studenú vodu 01.06.2015 20.07.2015 Z, O 
5 Vykonanie meraní na vodomeroch studenej vody 22.06.2015 21.07.2015 V 

 
Legenda: V – Vybavená, XY - anonymná, Z – zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov, O – odložená 
  
 V kalendárnom roku 2015 bolo Mestu Spišská Nová Ves doručených 5 petícií, ktoré boli 
prešetrené a vybavené v zmysle zákona o petičnom práve  takto: 
4 -  prešetrené, vybavené, výsledok vybavenia oznámený príslušnej osobe, 
1 - prešetrená a v zmysle zákona o petičnom práve odložená - zaslaná výzva na odstránenie    

nedostatkov, lehota na ich odstránenie uplynula. 
 Všetky petície,  ktoré boli adresované Mestu Spišská Nová Ves v roku 2015 sú centrálne 
vedené na útvare hlavného kontrolóra oddelene od ostatných písomností. 

 
 

III. Činnosť hlavného kontrolóra v rozsahu ostatných zákonných povinností 
  

1. Spracovanie a predkladanie správ o výsledku kontrol priamo MsZ Spišská Nová Ves. 
2. Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 a I. polrok 2016 MsZ Spišská 

Nová Ves. 
3. Spracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 MsZ. 
4.  Účasť na zasadnutiach MsZ Spišská Nová Ves a zasadnutiach finančnej komisie zriadenej pri MsZ 

Spišská Nová Ves. 
5.  Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta 

za rok 2014. 
6. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 a roky 

2017, 2018. 
7.  Centrálna evidencia a aktualizácia organizačných noriem Mestského úradu Spišská Nová Ves. 
8.  Centrálna evidencia sťažnosti a petícií občanov adresovaných Mestu Spišská Nová Ves za rok 2015. 
9.  Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ Spišská Nová Ves. 
10. Kontrola dodržiavania interných predpisov mesta. 
 

IV. Iná činnosť v roku 2014 
 
1.  Účasť na kolégiách primátora mesta a gremiálnych poradách prednostky MsÚ. 
2.  Účasť na zasadnutiach Tatransko-Spišskej sekcie hlavných kontrolórov miestnej samosprávy. 
3. Podávanie stanovísk, pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k materiálom pred ich predložením na 

rokovania orgánov samosprávy.    
4.  Účasť na školeniach organizovaných regionálnymi vzdelávacím centrami. 
 

 
 
V Spišskej Novej Vsi, 02. 02. 2016        Ing. Peter Biskup, v. r. 
            hlavný kontrolór mesta 
 


