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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

20. 2. 2020 
 

PREDMET:    
Informácia o výsledku kontroly „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne 
prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne - v meste Spišská Nová Ves, 
Radničné námestie 7, 052 07 Spišská Nová Ves“ vykonanej NKÚ od 12. 6. 2019 – 15. 11. 2019 a 
o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 

 
 

 

Predkladá:  Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta    

Spracovali:   Ing. Iveta Topoliová, Ing. Andrea Jančíková 
 
Prerokované:   s vedením mesta 
                           
 
Podpisy:  
 
 
  
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. berie na vedomie  
Informácie o výsledku kontroly „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne 
prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne – v meste Spišská Nová Ves, 
Radničné námestie 7, 052 07 Spišská Nová Ves“ vykonanej NKÚ od 12. 6. 2019 – 15. 11. 2019  
a o plnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 

 

 
 

 
 
 
 



 
Informácia o výsledku kontroly  

„Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných 
a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne - v meste Spišská Nová Ves,  

Radničné námestie 7, 052 07 Spišská Nová Ves“,  
vykonanej NKÚ od 12. 6. 2019 – 15. 11. 2019  

a o plnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov  
 
 

     Na základe Protokolu o výsledkoch kontroly „Systém podpory subjektov verejnej správy 
v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne v meste Spišská 
Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 07 Spišská Nová Ves“ č. KA-008/2019/1110 a v zmysle 
Zápisnice o prerokovaní protokolu zo dňa 9. 12. 2019 sme 13. 12. 2019 predložili opatrenia na 
odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. V zmysle uvedenej zápisnice je mesto povinné 
v termíne do 30. 4. 2020 predložiť plnenie prijatých opatrení.  
 
Na základe uvedeného predkladáme plnenie opatrení na odstránenie kontrolou zistených 
nedostatkov. 
 
Kontrolné zistenie č. 1 
Mesto Spišská Nová Ves ani v jednom roku 2016 – 2018 nesplnilo povinnosť vyplývajúcu mu z § 
12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, a to každoročne do 31. mája zaslať 
príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja mesta. 
Plnenie opatrenia ku kontrolnému zisteniu č. 1: 
Na  odbor regionálneho rozvoja,  územného plánovania  a životného prostredia VÚC Košice boli 
20. 12. 2019 doporučenou poštou zaslané tieto dokumenty: 

 Monitorovacia správa plnenia Rozvojového plánu mesta 2015 – 2020 k 31. 12. 2017 
a Akčný plán na roky 2018 – 2020, ktorý mapuje plnenie RPM k 31. 12. 2017 za obdobie 
od januára 2016 (za dva roky). 

 Hodnotiaca správa plnenia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020  
k 31. 12. 2018, ktorá dopĺňa predchádzajúce vyhodnotenie o informáciu za rok 2018. 

 
Kontrolné zistenie č. 2 
Kontrolou bolo zistené, že mesto pri poskytovaní dotácií právnickým osobám neoverovalo 
podmienky stanovené v § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 
583/2004, t. j., či právnická osoba nemá právoplatne uložený trest prijímať dotácie alebo 
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 
Plnenie opatrenia ku kontrolnému zisteniu č. 2: 
Podmienky stanovené v § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 
583/2004, t. j., či právnická osoba nemá právoplatne uložený trest prijímať dotácie alebo 
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie sú 
od decembra 2019 pred uzavretím jednotlivých zmlúv o poskytnutí finančného príspevku 
z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves preverované na verejnom portáli v registri trestov Generálnej 
prokuratúry SR. 
 



 
 
Kontrolné zistenie č. 3 
Nesprávne deklarovaný identifikačný údaj prijímateľa dotácie uvedený v zmluve a jej dodatku 
(názov), ktorý predstavuje riziko v zmluvných vzťahoch, bol zistený u prijímateľa Futbalový klub 
NOVES Spišská Nová Ves. 
Plnenie opatrenia ku kontrolnému zisteniu č. 3: 
S Futbalovým klubom NOVES Spišská Nová Ves bol 29. 1. 2020 podpísaný Dodatok č. 2 Zmluvy č. 
FP 10/2017,  ktorým bol názov príjemcu zmenený (uvedenie názvu klubu veľkými písmenami). 
V registri adries prijímateľov dotácií bola vykonaná oprava.  Identifikačné údaje žiadateľov 
a prijímateľov dotácií sú pri tvorbe zmlúv priebežne preverované. 
 
 
Na základe výsledkov kontroly v oblasti poskytovania dotácií a na základe odporúčaní kontrolnej 
skupiny bude v priebehu 1. polroka 2020 predložené Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej 
Vsi novelizované VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves, kde 
budú zohľadnené zmeny vyplývajúce z platných právnych predpisov. 
 
 
 
 
 
         Ing. Pavol Bečarik 
                          primátor mesta 
 
 
 
 


