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Správa o výsledkoch kontroly vykonanej hlavným kontrolórom   
mesta Spišská Nová Ves 

 
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2020 boli riadne ukončené tieto následné kontroly. 

I. 
 

Číslo následnej kontroly                                      1/2020 
Označenie kontrolovaného subjektu Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7,  

052 70 Spišská Nová Ves, rozpočtové a príspevkové 
organizácie mesta 

Názov kontroly Následná kontrola vybavovania sťažností a petícií v meste 
Spišská Nová Ves 

Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 12. 03. 2020 

 
I.1. Predmet následnej kontroly   

Predmetom následnej kontroly bolo preveriť dodržiavanie zákonom stanoveného postupu pri 
prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícií, ktoré boli doručené mestu v roku 2019, rozpočtovým 
a príspevkovým organizáciám mesta (ďalej len RO, PO), prekontrolovať dodržiavanie a uplatňovanie: 
-  zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o  sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o sťažnostiach),  
- zákona NR SR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o petičnom práve), 
- internej Smernice č. 1/2016 Vybavovanie sťažností a petícií v meste Spišská Nová Ves platnej 

a účinnej odo dňa 15. 01. 2016 a Smernice č. 2/2019 o vybavovaní sťažností a petícií v meste 
Spišská Nová Ves platnej a účinnej odo dňa 05. 02. 2019 (ďalej len Smernica o sťažnostiach). 

Ďalej bolo prekontrolované plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov 
a príčin ich vzniku zo sťažností a petícií doručených mestu na prešetrenie a vybavenie v roku 2018, 
ktoré prijali zodpovedné osoby a ktorých splnenie bolo v roku 2019.  
 
I.2. Charakteristika subjektu následnej kontroly 
 Následná kontrola bola vykonaná na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo 
námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len MsÚ).  
 
C.11.  Kontrola sťažností a petícií v roku 2019 

Písomné podnety, ktoré boli v zmysle platných právnych predpisov klasifikované ako sťažnosť 
alebo petícia, boli v roku 2019 zaevidované v informačnom systéme Správa registratúry na MsÚ.  

Prideľovanie sťažností a petícií na vybavenie, ako aj kontrolu ich prešetrenia a vybavenia, 
vykonával v zmysle Smernice o sťažnostiach v roku 2019 hlavný kontrolór a útvar hlavného kontrolóra 
mesta. 

 
C.11.1.  Kontrola vybavovania sťažností doručených na MsÚ v roku 2019 
 Mestu bolo v kalendárnom roku 2019 doručených 12 podaní, ktoré boli v zmysle zákona 
o sťažnostiach klasifikované ako sťažnosť tak, ako je to uvedené v tabuľke č.1. 
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Tabuľka č. 1 
Dátum 

evidencie 
Číslo 

záznamu Číslo a názov 
sťažnosti 

Spôsob vybavenia 

Dátum 
vybavenia 

Číslo          
spisu 

 

Poznámka vybavenia 

 
07. 01. 2019 

 
275/2019 

 

1. Sťažnosť na 
stanovište 
kontajnerov 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
25. 02. 2019 

 
86/2019/HK 

Sťažnosť opodstatnená, oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote.   
 

15. 01. 2019 
 

1030/2019 
 

2. Sťažnosť na 
vrátnicu DOS 

 
Sťažnosť odložená – anonymná. 

 
15. 01. 2019 

 
214/2019/HK 

Kópie anonymnej sťažnosti zaslané na vedomie vedúcej odd. 
soc. vecí, p. viceprimátorovi a p. primátorovi. 

 
30. 01. 2019 

 
2832/2019 

3. Sťažnosť proti 
vybaveniu 
sťažnosti           
č. 5/2018 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
07. 02. 2019 

 
484/2019/HK 

Sťažnosť opodstatnená, oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote. 
 

06. 02. 2019 
 

3497/2019 
 

4. Sťažnosť na 
zatekanie vody 
a hluk od 
suseda 

 
Sťažnosť odložená – mesto nie je orgánom príslušným 

na vybavenie sťažnosti. 
 

14. 02. 2019 
 

549/2019/HK 
Sťažovateľka upovedomená odoslaním vyjadrenia k sťažnosti. 

 
19. 02. 2019 

 
4836/2019 

 

5. Sťažnosť na 
čiernu skládku 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
30. 04. 2019 

 
646/2019/HK 

Sťažnosť neopodstatnená, oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote.   

 
26. 03. 2019 

 
11476/2019 

 

6. Sťažnosť na 
poškodenú 
lesnú cestu 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
22. 05. 2019 

 
1162/2019/HK 

Sťažnosť neopodstatnená, oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote.  1538/2019/HK 

 
17. 05. 2019 

 
16818/2019 

7. Sťažnosť na 
podozrenie 

      zo 
      šikanovania 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
08. 07. 2019 

 
1578/2019/HK 

Sťažnosť neopodstatnená, oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote.   

 
27. 05. 2019 

 
17584/2019 

8. Sťažnosť na 
postup 
oddelenia 
správy daní 

    a poplatkov 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
10. 07. 2019 

 
1579/2019/HK 

Sťažnosť neopodstatnená, oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote. 
   

 
02. 08. 2019 

 
23885/2019 

 

9. Sťažnosť na 
hlučnosť 
prevádzok 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
06. 11. 2019 

 
2210/2019/HK 

Sťažnosť neopodstatnená, oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote. 

 
11. 10. 2019 

 
30768/2019 

 

10. Sťažnosť na 
šoféra 

      autobusu 

 
Sťažnosť odložená – nepodpísaná v zákonnej lehote. 

 
21. 10. 2019 

 
3043/2019/HK 

Sťažnosť doručená e-mailom, nepodpísaná do 5 pracovných dní. 
Kópia zaslaná na vedomie pracovníkovi oddelenia výstavby 

a dopravy na MsÚ v SNV. 

 
20. 11. 2019 

 
33249/2019 

11. Sťažnosť na 
poškodené   
chodníky  na 
Slovenskej ulici 

 
Sťažnosť v lehote na prešetrenie a vybavenie. 

 
- - - 

 
3287/2019/HK 

 

 
Lehota na prešetrenie a vybavenie bola do 20. 02. 2020. 

 
27. 11. 2019 

 
33688/2019 

12.  Sťažnosť na    
nečinnosť 
stavebného 
úradu 

 
Sťažnosť odložená – v danej veci koná súd. 

 
13. 12. 2019 

 

3363/2019/HK 
41/2020/HK 

Sťažovateľ upovedomený odoslaním vyjadrenia k sťažnosti. 
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Dokladovou kontrolou vybavovania sťažností doručených mestu v roku 2019 bolo zistené: 
 v roku 2019 bolo mestu adresovaných 12 podaní, ktoré boli v zmysle § 9 zákona o sťažnostiach 

klasifikované ako sťažnosť, 
 sťažnosti boli riadne zaevidované v informačnom systéme pre samosprávu Korwin, modul - 

Správa registratúry a následne zaslané k centrálnej evidencii na útvar hlavného kontrolóra mesta, 
 všetky prijaté sťažnosti boli v zmysle zákona o sťažnostiach vedené na útvare hlavného 

kontrolóra mesta oddelene od ostatných  písomností, 
 všetky prešetrené sťažnosti boli vybavené v zákonnej lehote do 60 pracovných dní, 
 o výsledku vybavenia sťažnosti boli sťažovatelia písomne informovaní v odoslanom oznámení o 

výsledku vybavenia sťažnosti, 
 pri opodstatnených sťažnostiach boli sťažovatelia písomne informovaní o prijatých opatreniach 

na odstránenie zistených nedostatkov. 
Následnou kontrolou vybavovania sťažností adresovaných mestu v roku 2019 nebolo 

zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných riadiacich noriem.  
 
 Prehľad o počte sťažností v roku 2019, ktoré boli doručené mestu na prešetrenie a vybavenie 
vrátane výsledku ich vybavenia uvádzam v tabuľke č. 2 a v grafickom znázornení v grafe č. 1. 
 

Tabuľka č. 2 

Výsledok vybavenia sťažnosti Počet sťažností 
Neopodstatnená sťažnosť 5 
Opodstatnená sťažnosť 2 
Sťažnosť odložená 4 
Sťažnosť v lehote na prešetrenie a vybavenie 1 
Spolu 12 

 
Graf č. 1 

 
 
C.11.1.2. Kontrola prijatých opatrení k sťažnostiam z roku 2018 
 Následnou kontrolou prijatých opatrení tých sťažností v roku 2018, ktoré boli vybavené ako 
opodstatnené a boli vedené v centrálnej evidencii na útvare hlavného kontrolóra mesta, bolo zistené, 
že všetky prijaté opatrenia boli v priebehu roku 2018 splnené. 
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C.11.1.3. Kontrola vybavovania sťažností v RO a PO mesta v roku 2019  
 RO mesta - Domov dôchodcov, Správa školských zariadení, Centrum voľného času, Základná 
umelecká škola, základné školy a PO mesta - Správa telovýchovných zariadení, Mestské kultúrne 
centrum, Zoologická záhrada boli dňa 15. 01. 2019 útvarom hlavného kontrolóra mesta elektronicky 
vyzvané na predloženie zoznamu sťažností, ktoré boli v zmysle zákona o sťažnostiach prešetrené 
a vybavené v ich riadiacej pôsobnosti v roku 2019. Bolo zistené:  
- PO mesta neevidovali v roku 2019 žiadnu sťažnosť, ktorá im bola adresovaná na prešetrenie 

a vybavenie, 
-  z RO mesta zaevidovali v roku 2019 dve sťažnosti v Správe školských zariadení, Štefánikovo 

námestie 1, Spišská Nová Ves, ktoré boli vybavené s výsledkom neopodstatnené. 
 Následnou kontrolou vybavovania sťažností v RO a PO mesta v roku 2019 nebolo 
zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných riadiacich noriem. 

 
C.11.2.  Kontrola vybavovania petícií adresovaných mestu v roku 2019  

V roku 2019 bolo mestu doručených na prešetrenie a vybavenie celkovo 6 podaní, ktoré boli 
podľa zákona o petičnom práve klasifikované ako petícia.  

Prehľad o petíciách, ktoré boli mestu adresované v roku 2019, uvádzam v tabuľke číslo 3.  
 

Tabuľka č. 3 
Dátum 

evidencie 
Číslo 

záznamu Číslo a názov 
petície 

Spôsob vybavenia 

Dátum 
vybavenia 

Číslo          
spisu 

 

Poznámka vybavenia 

 
07. 05. 2019 

 
15866/2019 

 

1. Petícia za opravu cesty 
na Drevárskej ulici 
v SNV 

 
Petícia prešetrená a vybavená. 

 
07. 06. 2019 

 
1407/2019/HK 

 
Oprava výtlkov miestnej komunikácie na Drevárskej ulici 

realizovaná v mesiaci 07/2019. 
   

27. 06. 2019 
 

20849/2019 
 

2. Petícia za opravu cesty 
na Horskej ulici 
v Novoveskej Hute 

 
Petícia prešetrená a vybavená. 

 
07. 08. 2019 

 
1881/2019/HK 

 
Dažďová voda z lokality pod kostolom odvedená  do 

priľahlých rigolov a potoka v mesiaci 09/2019. 
 

22. 07. 2019 
 

22663/2019 
 

3. Petícia za riešenie 
neúnosnej dopravnej 
situácie na ulici Juraja 
Fándlyho v SNV 

 
Petícia prešetrená a vybavená.. 

 
02. 09. 2019 

 
2140/2019/HK 

 
V mesiaci 12/ 2019 bola vyriešená dopravná situácia 

znížením max. povolenej rýchlosti na  
40 km/hod. 

 
22. 08. 2019 

 
25490/2019 

4. Nesúhlas občanov 
Javorovej a Agátovej 
ulice v SNV so 
zámerom súkromného 
investora s prestavbou 
objektu bývalej MŠ na 
bytový dom na 
Javorovej ulici 

 
Petícia odložená. 

 
- 

 
2451/2019/HK 

 
 

Petícia obsahovala viaceré vecné nedostatky, ktoré 
neumožnili jej prešetrenie a vybavenie. 

 
01. 10. 2019 

 
28726/2019 

5. Petícia za 
rekonštrukciu 
chodníkov a cestnej 
komunikácie na 
Koceľovej ulici v SNV 

 
Petícia prešetrená a vybavená. 

 
05. 11. 2019 

 
2775/2019/HK 

 
Mesto zabezpečí rekonštrukciu chodníkov a miestnej 

komunikácie na Koceľovej ulici po jej schválení v rozpočte 
mesta na rok 2020. 

  

 
07. 10. 2019 

 
11476/2019 

6. Nesúhlas občanov 
Javorovej a Agátovej 
ulice v SNV so 
zámerom súkromného 
investora s prestavbou 
objektu bývalej MŠ na 
bytový dom na 
Javorovej ulici 

 
Petícia prešetrená a vybavená. 

 
20. 11. 2019 

 
1162/2019/HK 

 
Dňa 17. 10. 2019 mesto zabezpečilo prerokovanie danej 

problematiky na pôde MsV č. 2, kde bolo premietnuté 
a projektovou dokumentáciou vysvetlené celkové riešenie 
územia, dopravnej situácie, zelene a náhradnej výsadby 

zelene. 
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Dokladovou kontrolou petícií doručených mestu na prešetrenie a vybavenie v roku 2019 bolo zistené: 
 v zmysle § 5 ods. 3 zákona o petičnom práve mesto prijalo 6 petícií, ktoré boli následne 

zaevidované v informačnom systéme Korwin, v module - Správa registratúry,  
 centrálna evidencia petícií adresovaných mestu bola v zmysle zákona o petičnom práve vedená 

na útvare hlavného kontrolóra mesta oddelene od evidencie ostatných písomností, 
 5 petícií bolo podaných v súlade so zákonom o petičnom práve, následne boli prešetrené              

a vybavené v súlade so zákonom o petičnom práve, písomné oznámenie výsledku prešetrenia 
petície bolo zaslané v zákonom stanovenej lehote 30 pracovných dní od ich doručenia osobe 
určenej pre styk s orgánom samosprávy s odôvodnením výsledku prešetrenia, ktoré vychádzalo 
zo zápisnice z prešetrenia petície, 

 1 petícia bola pre viaceré jej vecné nedostatky odložená, 
 v súlade s § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve bol výsledok vybavenia petícií zverejnený na 

webovom sídle mesta a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli,  
 stručné zhrnutie obsahu petícií a ich vybavenia je nasledovné: 

 
1. Petícia za opravu cesty na Drevárskej ulici 

Zdôvodnenie vybavenia petície: 
 Lokálna oprava výtlkov miestnej komunikácie na Drevárskej ulici bola vykonaná firmou 
Brantner nova, s.r.o. v júli roku 2019 a vozovka je zjazdná. 

Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli následnou kontrolou vyhodnotené 
ako splnené. 
 

2. Petícia za opravu cesty na Horskej ulici v Novoveskej Hute 
Zdôvodnenie vybavenia petície: 
 V septembri roku 2019 mesto realizovalo funkčné riešenie: zachytenie dažďových vôd 
pomocou novo osadených obrubníkov a nasmerovanie vôd do prepadovej šachty, kde bol zriadený 
nový oceľový rošt s odtokom cez existujúci priepust, ktorý bol prečistený. Objem povrchových vôd 
stekajúcich k rodinným domom sa znížil. 

Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli následnou kontrolou vyhodnotené 
ako splnené. 
 

3. Petícia za riešenie neúnosnej dopravnej situácie na ulici Juraja Fándlyho 
Zdôvodnenie vybavenia petície: 

V decembri roku 2019 bola vyriešená dopravná situácia na zníženie rýchlosti a zvýšenie 
bezpečnosti na ulici Fándlyho spracovaním projektovej dokumentácie dopravného značenia, jej 
schválením Okresným dopravným inšpektorátom a následne osadením dopravných značiek 
s maximálnou povolenou rýchlosťou 40 km/hod. 

Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli následnou kontrolou vyhodnotené 
ako splnené. 

 
4. Nesúhlas občanov Javorovej ulice a Agátovej ulice so zámerom súkromného                 

investora s prestavbou objektu bývalej MŠ na bytový dom na Javorovej ulici 
Petícia bola odložená, pretože obsahovala viaceré vecné nedostatky, ktoré neumožnili jej 

prešetrenie a vybavenie. 
 

5. Petícia za rekonštrukciu chodníkov a cestnej komunikácie na Koceľovej ulici  
Zdôvodnenie vybavenia petície: 
 Po prehodnotení a schválení zámeru poslancami Mestského zastupiteľstva, odd. výstavby 
a dopravy MsÚ objedná projektovú dokumentáciu a pripraví podklady k uskutočneniu verejného 
obstarávania na zabezpečenie dodávateľa rekonštrukčných prác a následne mesto pristúpi ku 
komplexnej rekonštrukcii Koceľovej ulice vrátene terénnych a sadových úprav.  
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 Výsledok vybavenia petície bude predmetom následnej kontroly petícií v roku 2021. 
 

6. Nesúhlas občanov Javorovej ulice a Agátovej ulice so zámerom súkromného investora 
s prestavbou objektu bývalej MŠ na bytový dom na Javorovej ulici 

Zdôvodnenie vybavenia petície: 
 Petícia bola prerokovaná za účasti  zástupcov mesta, súkromného investora stavby, 
projektanta a dotknutých obyvateľov. Výstavba polyfunkčné domu nie je v rozpore s právnymi 
predpismi, verejným alebo iným spoločným záujmom. 

Následnou kontrolou vybavovania petícií adresovaných mestu v roku 2019 nebolo 
zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných riadiacich noriem.  
 Prehľad o počte občanov mesta, ktorí podporili jednotlivé petície v meste Spišská Nová Ves 
v roku 2019, uvádzame v grafe č. 2. 
 

Graf č. 2 

 
 
C.11.2.2. Kontrola prijatých opatrení k petíciám z roku 2018  

Následnou kontrolou plnenia/splnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 
a príčin ich vzniku, ktoré boli prijaté pri prešetrovaní a vybavovaní petícií v roku 2018: 

1. Petícia za rozšírenie parkovacích miest na Javorovej ulici, bolo zistené:  
- v roku 2019 bola prijatá na MsV č. 2 nová filozofia radikálneho návrhu riešenia celého 

vnútroblokového priestoru na základe variantných riešení štúdie spracovanej Ing. Miloslavom 
Havašom; prijala sa myšlienka rekonštrukcie cestného telesa s navrhovaným šikmým státím          
(s absolútnym vylúčením pozdĺžneho státia) a doplnenie samostatnej parkovacej plochy 
v parčíku pri Brezovej ulici; toto riešenie si vyžiada aj dodatočný výrub stromov a návrh 
náhradnej výsadby, 

- v roku 2020 sa pripravuje spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie 
prijatého variantu a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie so zabezpečením 
povoľovacieho procesu; rozpočet mesta v súčasnej dobe nepokrýva finančnú potrebu na 
realizáciu stavby, 

- po získaní príslušného povolenia stavby a schválení spôsobu financovania bude možné 
realizovať stavebné dielo v roku 2021, resp. 2022, 

- výsledok vybavenia petície bude predmetom následnej kontroly petícií v roku 2021. 
2. Petícia za vybudovanie detského ihriska v mestskej časti Novoveská Huta, bolo zistené:  
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- v mesiaci marec roku 2019 bola spracovaná technická správa architektonicko - konštrukčného 
riešenia objektu a podaná žiadosť na Úrad vlády Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu na výstavbu detského ihriska v predmetnej lokalite, 

- v septembri roku 2019 bolo schválené Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby na realizáciu 
detského ihriska na parcele C KN-8411/1 v katastrálnom území Spišská Nová Ves, časť 
Novoveská Huta, 

- v októbri roku 2019 bola podpísaná zmluva medzi mestom Spišská Nová Ves a Úradom vlády 
Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu - 
Výstavba detského ihriska vo výške 8 800,- eur,  

- v roku 2020 bude vykonaný návrh na zmenu rozpočtu za účelom dofinancovania 
predmetného projektu z vlastných zdrojov a proces verejného obstarávania na vhodného 
dodávateľa požadovaného detského ihriska, 

- predpoklad realizácie výstavby detského ihriska je do 31. 10. 2020, 
- výsledok vybavenia petície bude predmetom následnej kontroly petícií v roku 2021. 

 
  C.11. 3. Prehľad o sťažnostiach a petíciách adresovaných mestu v rokoch 2016 - 2019 
 Medziročný prehľad o počte sťažností a petícií, ktoré boli adresované na prešetrenie 
a vybavenie mestu v rokoch 2016 – 2019 uvádzame v tabuľke č. 4 a grafe č. 3. 
 

Tabuľka č. 4 
Kalendárny rok 2016 2017 2018 2019 

Sťažnosti 10 12 11 12 
Petície 5 3 3 6 

 
Graf č. 3 

 
 
Z uvedenej tabuľky a grafu vyplýva, že za posledné štyri roky bolo mestu doručených 

v priemere 11 sťažností a 4 petície.  
  

II. 
Číslo následnej kontroly                                      2/2020 
Označenie kontrolovaného subjektu Školské a predškolské zariadenia na území mesta Spišská 

Nová Ves, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Spišská 
Nová Ves 

Názov kontroly Následná kontrola čerpania finančných prostriedkov 
poskytnutých z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves formou 
dotácie na mzdy a prevádzku pre školské a predškolské 
zariadenia na území mesta Spišská Nová Ves, ktorých 
zriaďovateľom nie je mesto Spišská Nová Ves 

Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom Február 2020 

 



 9

I.1. Predmet následnej kontroly   
 Predmetom následnej kontroly bolo preveriť dodržiavanie dodatku č. 4 k všeobecnému 
záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 
zariadení na rok 2019, ktoré neboli v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a kontrola 
vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre tieto školské zariadenia za 
kontrolované obdobie roku 2019.  
 
I.2. Charakteristika subjektu následnej kontroly 

Následná kontrola bola vykonaná v týchto subjektoch: 
- Gymnázium Javorová, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len Gymnázium Javorová), 
- Evanjelická materská škola, Štefánikovo námestie 21, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len 

Evanjelická MŠ),  
- Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len 

SŠ sv. Maximiliána Kolbeho),  
- Súkromná materská škola Alžbetka, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len MŠ Alžbetka), 
- Brantia – súkromná materská škola, Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len MŠ 

Brantia),  
- Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 3046/8, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej 

len ZŠ sv. Cyrila a Metoda), 
- Cirkevná materská škola, Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len Cirkevná MŠ). 
 
A.2. Všeobecne záväzné nariadenie  
 Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003   Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Spišská Nová 
Ves (ďalej len VZN č. 2/2014). VZN č. 2/2014 nadobudlo účinnosť dňom 01. 01. 2015. 
Obsahom VZN č. 2/2014 bolo určiť: 

a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl (ďalej len ZUŠ), materských škôl (ďalej len 
MŠ) a školských zariadení (ďalej len ŠZ), 

b) výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, 
dieťa MŠ alebo ŠZ, 

c) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie ZUŠ, MŠ a ŠZ, 
d) účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej ZUŠ, 

zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej MŠ, zriaďovateľovi cirkevného a súkromného ŠZ, 
zriaďovateľovi centra voľného času (ďalej len CVČ),   

e) spôsob vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej 
ZUŠ, zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej MŠ, zriaďovateľovi cirkevného a súkromného ŠZ, 
zriaďovateľovi CVČ.  

Uznesením č. 539/2018 sa Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves (ďalej len MsZ) dňa       
29. 11. 2018 uznieslo na prijatí Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2014. Tento dodatok zmenil a doplnil VZN 
č.2/2014 v rozsahu Príloha č. 3 a č. 4 a nadobudol účinnosť dňa 01. 01. 2019.   

V Prílohe č. 4 k VZN č. 2/2014 bola stanovená výška finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa ŠZ na rok 2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby (ďalej len PO) alebo fyzickej osoby (ďalej len FO). 
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A.3. Výška dotácie na mzdy a prevádzku v roku 2019  
 Na kalendárny rok 2019 boli z rozpočtu mesta vyčlenené na mzdy a prevádzku pre neštátne 
ŠZ finančné prostriedky spolu vo výške 514 142,- eur. 
 
C. 2.        Čerpanie verejných výdavkov   
C.2.1.1.      SŠ sv. Maximiliána Kolbeho  
 Dokladovou kontrolou splnenia zákonných podmienok na pridelenie dotácie na mzdy 
a prevádzku SŠ sv. Maximiliána Kolbeho z rozpočtu mesta v roku 2019 bolo zistené: 
- podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. 09. 2018 mala SŠ SMMK – 7 členov CVČ,             

7 žiakov ŠKD a 55 potenciálnych stravníkov do 15 rokov,  
- dňa 19. 09. 2018 zaslal zriaďovateľ SŠ SMMK mestu Žiadosť o dotáciu na mzdy a prevádzku 

v roku kalendárny rok 2019, 
- pridelená výška dotácie na mzdy a prevádzku bola po zaokrúhlení smerom nahor 18 489,- eur 

(490,- eur pre CVČ, 9 671,- eur pre 55 potenciálnych stravníkov ŠJ a 8 328,- eur pre 7 detí ŠKD), 
- prehľad o čerpaní poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2019 uvádzame v eurách 

v tabuľke č. 2. 
Tabuľka č. 2 

Použitie dotácie ŠKD CVČ VŠJ 
Hrubé mzdy a odvody 7 764,28 490,00  
Spolu tovary a služby 563,72  9 671,00 
Z toho: Nájomné 199,40  1 245,12 
            Ostatné služby ŠJ    1 728,89 
            Elektrická energia   1 853,00 
            Vodné   286,00 
            Tepelná energia 364,32  3 877,65 
            Čistiace potreby   680,34 
Spolu čerpanie za rok 2019 8 328,00 490,00 9 671,00 

 
- dotácia poskytnutá v roku 2019 pre SŠ sv. Maximiliána Kolbeho bola použitá na účely tak, ako je 

to definované v § 5 VZN č. 2/2014 . 
Následnou kontrolou použitia poskytnutej dotácie v roku 2019 v SŠ sv. Maximiliána 

Kolbeho na mzdy a prevádzku ŠZ nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných právnych 
predpisov.  
 
C.2.1.2.   ZŠ sv. Cyrila a Metoda  
 Dokladovou kontrolou splnenia zákonných podmienok na pridelenie dotácie na mzdy 
a prevádzku ZŠ sv. Cyrila a Metoda z rozpočtu mesta v roku 2019 bolo zistené: 
- podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. 09. 2018 mala ZŠCM celkom 301 detí a tým aj 

potenciálnych stravníkov, v školskom klube detí bolo 121 žiakov,  
- dňa 25. 09. 2018 zaslal zriaďovateľ ZŠ mestu Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019, 
- dňa 18. 01. 2019 mesto v zmysle dodatku č. 4 k VZN č. 2/2014, ktorým sa určila výška dotácie na 

mzdy a prevádzku škôl a ŠZ zriadených na území oznámilo žiadateľovi výšku schválenej dotácie 
na rok 2019 vo výške 119 042,- eur (52 922,- eur  pre ŠJ, 66 120,- eur pre ŠKD), 

- prehľad o čerpaní poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2019 uvádzam v eurách v tabuľke 
č. 3. 

Tabuľka č. 3 
Použitie dotácie ŠJ ŠKD 
Hrubé mzdy a odvody 52 922,00 60 855,35 
Spolu tovary a služby  5 264,65 
Z toho: Materiál  830,71 
            Ostatné služby, cestovné  528,35 
            Elektrická energia  532,09 



 11

            Vodné  128,70 
            Plyn  3 083,50 
            Komunálny odpad  161,30 
Spolu čerpanie za rok 2019 52 922,00 66 120,00 

 
- dotácia poskytnutá v roku 2019 pre ZŠ sv. Cyrila a Metoda bola použitá na účely tak, ako je to 

definované v § 5 VZN č. 2/2014. 
Následnou kontrolou použitia poskytnutej dotácie v roku 2019 v ZŠ sv. Cyrila a Metoda 

na mzdy a prevádzku ŠZ nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných právnych 
predpisov.  
 
C.2.1.3.   Cirkevná MŠ  
 Dokladovou kontrolou splnenia zákonných podmienok na pridelenie dotácie na mzdy 
a prevádzku Cirkevnej MŠ z rozpočtu mesta v roku 2019 bolo zistené: 
- podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. 09. 2018 mala Cirkevná MŠ celkovo 44 detí, z toho 

22 detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
- dňa 25. 09. 2018 zaslal zriaďovateľ Cirkevnej MŠ mestu Žiadosť o poskytnutie dotácie na 

kalendárny rok 2019, 
- dňa 18. 01. 2019 mesto v zmysle dodatku č. 4 k VZN č. 2/2014, ktorým sa určila výška dotácie na 

mzdy a prevádzku škôl a ŠZ zriadených na území mesta oznámilo žiadateľovi výšku schválenej 
dotácie na rok 2019 vo výške 114 114,- eur. 

 Dokladovou kontrolou predloženého vyúčtovania dotácie za rok 2019 od kontrolovaného 
subjektu bolo zistené: 
- pridelené finančné prostriedky boli mesačne čerpané predovšetkým na mzdy a odvody 

zamestnancov, 
- finančné prostriedky boli podľa predložených originálov dokladov od kontrolovaného subjektu 

čerpané tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 4. 
Tabuľka č. 4 

Použitie dotácie Čerpanie 
Hrubé mzdy a odvody 94 618,23 
Spolu tovary a služby 19 495,77 
Z toho: Materiál 2 670,11 
            Ostatné služby 10 697,33 
            Elektrická energia 1 720,00 
            Vodné 540,00 
            Plyn 3 520,00 
            Komunálny odpad, ostatné náklady 348,33 
Spolu čerpanie za rok 2019 114 114,00 

 
- dotácia poskytnutá v roku 2019 pre Cirkevnú MŠ bola použitá na účely tak, ako je to definované v 

§ 5 VZN č. 2/2014. 
Následnou kontrolou použitia poskytnutej dotácie v roku 2019 v Cirkevnej MŠ na mzdy 

a prevádzku MŠ nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných právnych predpisov.  
 
C.2.1.4.  MŠ Alžbetka 
 Dokladovou kontrolou splnenia zákonných podmienok na pridelenie dotácie na mzdy 
a prevádzku MŠ Alžbetka z rozpočtu mesta v roku 2019 bolo zistené: 
- podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 ku dňu 15. 09. 2018 mala MŠ Alžbetka v kontrolovanom 

roku 2019 celkom 20 detí, z toho 11 detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky, 

- pridelená výška dotácie na mzdy a prevádzku bola 51 870,- eur.  
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 Dokladovou kontrolou predloženého vyúčtovania dotácie za rok 2019 od kontrolovaného 
subjektu bolo zistené: 
- poskytnuté finančné prostriedky boli v roku 2019 použité na mzdy, odvody do poisťovní, ostatné 

zákonné sociálne náklady, prevádzkové náklady (elektrina, voda, čistiace a hygienické potreby), 
-  finančné prostriedky boli podľa predložených originálov dokladov od kontrolovaného subjektu 

čerpané tak, ako je to uvedené  v tabuľke č.5. 
Tabuľka č.5 

Použitie dotácie Čerpanie 
Hrubé mzdy a odvody 51 438,14 
Spolu tovary a služby 431,86 
Z toho: Elektrina 210,82 
            Voda 112,56 
            Čistiace, hygienické potreby 108,48 
Spolu čerpanie za rok 2019 51 870,00 

 
- dotácia poskytnutá pre MŠ Alžbetka bola v roku 2019 použitá v súlade s § 5 VZN č. 2/2014.  

Následnou kontrolou použitia poskytnutej dotácie v roku 2019 v MŠ Alžbetka na mzdy a 
prevádzku súkromnej MŠ nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných právnych 
predpisov.  
 
C.2.1.5.  MŠ Brantia 
 Dokladovou kontrolou splnenia zákonných podmienok na pridelenie dotácie na mzdy 
a prevádzku MŠ Brantia z rozpočtu mesta v roku 2019 bolo zistené: 
- podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 ku dňu 15. 09. 2018 mala MŠ Brantia celkom 35 detí, 

z toho 9 detí, ktoré mali 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
- dňa 25. 09. 2018 zaslal zriaďovateľ MŠ Brantia mestu Žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy 

a prevádzku materskej školy na rok 2019, 
- pridelená výška dotácie na mzdy a prevádzku bola 90 768,- eur.  
 Dokladovou kontrolou predloženého vyúčtovania dotácie za rok 2019 od kontrolovaného 
subjektu bolo zistené: 
-  celá poskytnutá dotácia pre MŠ Brantia bola v roku 2019 použitá na hrubé mzdy a odvody 
   zamestnancov v súlade s § 5 VZN č. 2/2014.   
 Následnou kontrolou použitia poskytnutej dotácie v roku 2019 v MŠ Brantia na mzdy a 
prevádzku súkromnej MŠ nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných právnych 
predpisov.  
 
C.2.1.6.  CVČ Javorová 
 Dokladovou kontrolou splnenia zákonných podmienok na pridelenie dotácie na mzdy 
a prevádzku CVČ Javorová z rozpočtu mesta v roku 2019 bolo zistené: 
- dňa 03. 10. 2018 zaslalo Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves mestu Žiadosť 

o poskytnutie  finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí pre rok 2019, 
- dňa 08. 01. 2019 mesto v zmysle dodatku č. 4 k VZN č. 2/2014 oznámilo žiadateľovi výšku 

schválenej dotácie na rok 2019 vo výške 5 740,- eur (82 detí x 70,- eur).  
 Dokladovou kontrolou predloženého vyúčtovania dotácie bolo zistené: 
- prehľad o čerpaní poskytnutej dotácie za rok 2019 uvádzam v eurách v tabuľke č. 6. 

Tabuľka č. 6 
Použitie dotácie Čerpanie 
Hrubé mzdy a odvody 4 408,13 
Spolu tovary a služby 1 331,87 
Z toho: Energie (Veolia) 799,74 
            Elektrina 332,13 
            Voda 200,00 
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Spolu čerpanie 5 740,00 
 

-   dotácia poskytnutá pre CVČ Javorová bola v roku 2019 použitá v súlade s § 5 VZN č. 2/2014. 
Následnou kontrolou použitia poskytnutej dotácie v roku 2019 v CVČ Javorová na mzdy 

a prevádzku centra voľného času nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných právnych 
predpisov.  
 
C.2.1.7.  Evanjelická MŠ 
 Dokladovou kontrolou splnenia zákonných podmienok na pridelenie dotácie na mzdy 
a prevádzku Evanjelickej MŠ z rozpočtu mesta v roku 2019 bolo zistené: 
- podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. 09. 2018 mala Evanjelická MŠ celkovo  44 detí, 

z toho 14 detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
- dňa 17. 09. 2018 zaslal zriaďovateľ Evanjelickej MŠ mestu Žiadosť o poskytnutie dotácie na 

kalendárny rok 2019, 
- dňa 08. 01. 2019 mesto v zmysle dodatku č. 4 k VZN č. 2/2014, ktorým sa určila výška dotácie na 

mzdy a prevádzku škôl a ŠZ zriadených na území mesta dňa 08. 01. 2019 oznámilo žiadateľovi 
výšku schválenej dotácie na rok 2019 vo výške 114 114,- eur. 

 Dokladovou kontrolou predloženého vyúčtovania dotácie za rok 2019 od kontrolovaného 
subjektu bolo zistené: 
- kontrolovaný subjekt v roku 2019 použil poskytnuté finančné prostriedky mesačne tak, ako je to 

uvedené v tabuľke č. 7. 
Tabuľka č. 7 

Použitie dotácie Čerpanie 
Mzdy a odvody spolu 92 839,58 
Tovary a služby spolu 21 432,05 
Z toho -:  Strava detí  8 412,36 
                Zák. nároky zamestnancov 1 381,81 
                 Elektrina       4 110,70 
                 Ostatné 7 527,18 
Spolu čerpanie za rok 114 271,63 

 
- dotácia poskytnutá v roku 2019 pre Evanjelickú MŠ bola použitá v súlade s § 5 VZN č. 2/2014. 

Následnou kontrolou použitia poskytnutej dotácie v roku 2019 v Evanjelickej MŠ na 
mzdy a prevádzku cirkevnej MŠ nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných právnych 
predpisov. 

III. 
 

Číslo následnej kontroly                                      II/5/2019 
Označenie kontrolovaného subjektu Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7,  

052 70 Spišská Nová Ves 
Názov kontroly Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Spišská 
Nová Ves na rekonštrukciu miestnych komunikácií v rokoch 
2017 – 2018 plus  Analýza efektívnosti financovania 
rekonštrukcie miestnych komunikácii v rokoch 2017-2018 

Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 19. 12. 2019 

 
I.1. Predmet následnej kontroly   
 Predmetom následnej kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov súvisiacich s financovaním a realizáciou zákazky „Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií, Spišská Nová Ves“ (ďalej len Rekonštrukcia MK) s dôrazom na maximálnu 
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 
Spišská Nová Ves (ďalej len mesto) v kontrolovanom období rokov 2017 - 2018.  
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I.2. Charakteristika subjektu následnej kontroly 
 Následná kontrola bola vykonaná na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo 
námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves.  
 
A.  Ú v o d  
A.1. Projekt rekonštrukcie MK v rokoch 2017 – 2018 
 Dňa 15. 06. 2016 MsZ schválilo uznesenie číslo 195/2016, v ktorom: 
- prerokovalo návrh na realizáciu projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo vlastníctve 

mesta, 
- schválilo rekonštrukciu miestnych komunikácií (ďalej len MK) v rozsahu ulíc, ktoré boli odsúhlasené 

príslušným mestským výborom, 
- zobralo na vedomie predpokladanú výšku hodnoty zákazky Rekonštrukcia MK v sume 5 000 000,- 

eur  bez DPH, 
- schválilo financovanie projektu formou odkúpenia pohľadávky zhotoviteľa peňažným ústavom 

podľa najvýhodnejšej ponuky a jej splatením v rovnomerných mesačných splátkach s dobou 
splácania maximálne 10 rokov, 

- súhlasilo s postupom realizácie procesu verejného obstarávania (ďalej len VO) zhotoviteľa diela 
externou formou prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, 

- uložilo prednostke MsÚ zabezpečiť proces VO, 
- uložilo vedúcej finančného oddelenia MsÚ zabezpečiť náležitosti financovania diela, potrebný 

rozsah zahrnúť do rozpočtu mesta, 
- uložilo vedúcemu oddelenia výstavby a dopravy MsÚ zabezpečiť technické podklady (zadanie) pre  

obstaranie diela. 
 Dňa 16. 03. 2017 MsZ schválilo uznesenie číslo 284/2017, v ktorom: 
- zobralo na vedomie informáciu o príprave realizácie Rekonštrukcie MK na roky 2017 – 2018, 
- v dôvodovej správe „Informácie o príprave projektu Rekonštrukcia MK“ mimo iného bolo uvedené: 

- po spracovaní technickej dokumentácie s odhadovaným finančným nákladom na úrovni       
8,7 mil. eur bez DPH vyvstala potreba určenia zoznamu prioritných MK, 

- dňa 21. 02. 2017 zasadala Komisia komunálneho rozvoja zriadená pri MsZ, ktorá upravila 
zoznam MK tak, aby bol splnený finančný limit v zmysle uznesenia MsZ a zároveň limit pre 
určenie spôsobu VO formou podlimitnej zákazky, 

- navrhli, aby harmonogram realizácie zákazky bol spresnený zhotoviteľom po ukončení VO, 
- bol stanovený predpokladaný termín VO na mesiac marec 2017, orientačný termín podpisu 

Zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) bol stanovený na jún 2017, termín plnenia zákazky bol 
stanovený na 18 mesiacov, 

- prvá splátka za rok 2017 sa predpokladala v máji 2018, prvá splátka za rok 2018 v máji 2019, 
- postúpenie pohľadávky banke – zhotoviteľ bol oprávnený po predchádzajúcom oznámení 

objednávateľovi postúpiť pohľadávku banke. 
 

A.2. Zákon o VO a interné riadiace normy v rokoch 2017 - 2018 
V rokoch 2017 a 2018 bol v platnosti zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO), ktorý bol počas kontrolovaného obdobia 
novelizovaný celkom sedem krát. 

V kontrolovanom období boli v meste v platnosti dve interné smernice pre VO:  
1. Smernica č. 5/2016 Vykonávanie verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.        

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobudla platnosť             
a účinnosť dňa 26. 04. 2016, 

2. Smernica č. 2/2017 pre vykonávanie verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobudla platnosť           
a účinnosť dňa 01. 06. 2017. 
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C.1.1. Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť  finančných 

prostriedkov vynaložených na realizáciu Rekonštrukcie MK v rokoch 2017 - 2018 
Dokladovou kontrolou financovania diela a plnenia platobných podmienok bolo zistené: 

- zmluvná cena diela v zmysle dodatku č. 2 k ZoD bola vo výške 5 758 174,65 eur s DPH, 
- zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela za každý kalendárny rok vrátane DPH uhradí 

objednávateľ v 120 mesačných rovnomerných splátkach podľa splátkového kalendára, ktorý 
predložil zhotoviteľ ako prílohu č. 2 k ZoD, 

- zhotoviteľ zákazky Rekonštrukcia MK firma EUROVIA, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, 
(ďalej len EUROVIA, a.s., Košice) vystavila dňa 11. 12. 2017 dodávateľskú faktúru                        
v celkovej výške 1 206 027,33 eur s DPH, následne: 
- mesto dňa 03. 04. 2018 potvrdilo Uznanie záväzku firme EUROVIA, a.s., Košice vo výške 

1 206 027,33 eur, 
- dňa 09. 04. 2018 uzatvorila firma EUROVIA, a.s., Košice s Československou obchodnou 

bankou, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava (ďalej len ČSOB Bratislava) Zmluvu o postúpení 
pohľadávky v celkovej výške 1 206 027,33 eur, súčasne vystavila mestu Oznámenie 
o postúpení pohľadávky, 

- splátkový kalendár za rok 2017 predpokladal mesačné splátky vo výške 10 050,- eur s prvou 
splátkou dňa 01. 05. 2018 a poslednou splátkou dňa 15. 04. 2028 vo výške 10 077,33 eur, čo 
predstavovalo celkovú výšku 1 206 027,33 eur, úhrady jednotlivých splátok boli v roku 2018 a 
v roku v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom, 

- firma EUROVIA, a.s., Košice vystavila dňa 12. 12. 2018 dodávateľskú faktúru v celkovej výške 
4 552 147,32 eur s DPH, následne: 
- mesto dňa 08. 01. 2019 potvrdilo Uznanie záväzku firmy EUROVIA, a.s., Košice vo výške 

4 552 147,32 eur, 
- dňa 25. 02. 2019 uzatvorila firma EUROVIA, a.s., Košice s ČSOB Bratislava Zmluvu 

o postúpení pohľadávky v celkovej výške 4 552 147,32 eur, súčasne vystavila mestu 
Oznámenie o postúpení pohľadávky, 

- splátkový kalendár za rok 2018 predpokladal celkom 120 mesačných splátok vo výške 
37 934,56 eur s prvou splátkou dňa 01. 05. 2019 a poslednou splátkou dňa 15. 04. 2029 vo 
výške 37 934,68 eur, čo predstavovalo celkovú výšku 4 552 147,32 eur, úhrady jednotlivých 
splátok boli v roku 2019 v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom.  
Následnou kontrolou financovania diela a plnenia platobných podmienok dohodnutých 

v Zmluve o dielo v priebehu rokov 2017 - 2018 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
 
C.1.2. Rekonštrukcia MK v rokoch 2017 a 2018 - stav a vývoj dlhu mesta 
 Dlh mesta (bez dlhu ŠFRB) ku dňu 31. 12. 2018 dosiahol 25,57 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho roka (zákonná hranica 60%). Do celkovej sumy dlhu bol pripočítaný 
dlhodobý záväzok z Rekonštrukcie MK II. etapa, ktorý bol vo výške 4 552 147,32 eur. Suma ročných 
splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a splátok záväzkov z investičného 
dodávateľského úveru bola ku dňu 31. 12. 2018 na úrovni 3,72 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho roka znížených o prostriedky poskytnuté mestu v príslušnom rozpočtovom roku 
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia 
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu (zákonná hranica 25%).  

Vykonaním rekonštrukcie MK v rokoch 2017 a  2018 mesto dodržalo zákonnú hranicu dlhu 
stanovenú v § 17 ods. 6 písm. a) aj písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
C.2.4.  Skutočne vykonané práce v rokoch 2017 - 2018 
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 Dokladovou kontrolou bolo zistené: 
- Dodatkom č. 2 k ZoD zo dňa 27. 07. 2017 bol zreálnený a upravený rozsah skutočne vykonaných 

prác, ktorý vyplynul počas realizácie diela a ich vykonanie bolo nevyhnutné pre celkovú 
funkčnosť diela,  konečná cena diela bola dohodnutá vo výške 5 758 174,66 eur s DPH 
(4 798 478,88 eur bez DPH), 

- prehľad o stavbách, ktoré boli zhotoviteľom dokončené v roku 2017 (v období od 04. 09. 2017 do     
30. 11. 2017) a výške fakturovanej ceny s DPH uvádzame v tabuľke č. 1. 

 
Tabuľka č. 1 

Stavba Cena v € s DPH

Tarča - časť ulice Brezová 862 822,72

Sídlisko Západ - časť ulice Stolárska 11 001,80

Staré mesto Sever - časť ulice B. Němcovej 122 406,72

Staré mesto Sever - časť ulice Kollárova 127 788,43

Sídlisko Západ - časť ulice Kováčská 82 007,66

Spolu 1 206 027,33  
 

- prehľad o stavbách, ktoré boli zhotoviteľom dokončené v roku 2018 (v období od 01. 01. 2018 do      
12. 12. 2018) a výške fakturovanej ceny s DPH uvádzame v tabuľke č. 2. 
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Tabuľka č. 2 
Stavba Cena v € s DPH

Tarča - časť ulice Brezová 15 695,66

Sídlisko Západ - časť ulice Stolárska 41 452,76

Staré mesto Sever - časť ulice B. Němcovej 5 217,18

Staré mesto Sever - časť ulice Kollárova 20 420,20

Mier - časť ulice J. Wolkera 172 400,10

Mier - časť ulice Jilemníckého 59 911,48

Sídlisko Západ - časť ulice Kováčska 63 064,69

Staré mesto Východ - časť ulice F. Kráľa 79 857,00

Staré mesto Sever - časť ulice Hviezdoslavova 119 141,36

Staré mesto Východ - ulica Zábojského 80 858,54

Staré mesto Východ - ulica Banícka 447 271,44

Staré mesto Východ - ulica Zvonárska 167 849,30

Staré mesto Sever - časť ulice Odborárov 479 445,68

Staré mesto Juh - časť ulice Letecká 395 241,18

Sídlisko Západ - časť ulice Strojnícka 228 733,91

Staré mesto Východ - časť ulice Čsl.Armády 251 726,52

Tarča - časť ulice Sadová 280 398,31

Novoveská Huta - ulica Rybničná 465 273,64

Staré mesto Juh - ulica Fándlyho 132 781,96

Staré mesto Juh - ulica Obrancov mieru 43 051,75

Staré mesto Juh - časť ulice Slobody 209 688,19

Staré mesto východ  - ulica J. Hanulu 627 709,12

Staré mesto východ  - ulica Ľ. Škultétyho 68 064,02

Ferčekovce - ulica Nitrianska 96 893,35

Spolu 4 552 147,32  
 

- celková cena diela „Rekonštrukcia MK“ v rokoch 2017 a 2018 (4 798 478,88 eur bez DPH) 
pozostávala z ceny za vlastnú stavbu v čiastke 4 774 478,87 eur bez DPH a z ceny za vedľajšie 
rozpočtové náklady - geodetické práce v čiastke 24 000,01 eur bez DPH. 

 
C.9.1. Vykonávanie finančnej kontroly pri financovaní zákazky Rekonštrukcia MK 

 Následnou kontrolou vykonávania ZFK na dokladoch súvisiacich s Rekonštrukciou MK bolo 
zistené: 
 ZFK bola vykonaná na doklade Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so 

zákonom o finančnej kontrole, 
 ZFK bola vykonaná na krycom liste ku ZoD a k dodatkom ku ZoD v súlade so zákonom 

o finančnej kontrole, 
 ZFK bola vykonaná na objednávkach tovarov a služieb v súlade so zákonom o finančnej kontrole, 
 ZFK bola vykonaná na krycích listoch ku dodávateľským faktúram v súlade so zákonom 

o finančnej kontrole, 
 ZFK bola vykonaná na doklade Zápis o zaradení majetku do evidencie v súlade so zákonom 

o finančnej kontrole. 
  

Následnou kontrolou uplatňovania ustanovení zákona o finančnej kontrole pri 
financovaní Rekonštrukcie MK v rokoch 2017 - 2018 nebolo zistené porušenie všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
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C.10.1.2. Proces verejného obstarávanie zákazky Rekonštrukcia MK  

 Následnou kontrolou priebehu realizovaného VO Rekonštrukcia MK bolo zistené: 
 forma zákazky bola stanovená ako podlimitná zákazka podľa §113 zákona o VO,  
 VO bolo zabezpečované v zmysle uznesenia MsZ externou formou prostredníctvom odborne 

spôsobilej osoby, 
 stručný opis zákazky – stavebné práce pozostávali z rekonštrukcie MK na území mesta 

v rozsahu podľa súťažných podkladov a výkazu výmer, 
 práce pozostávali z výmeny asfaltových kobercov, čiastočného rozšírenia komunikácií, 

rekonštrukcie priľahlých chodníkov, bezbariérovej úpravy v mieste priechodov pre chodcov, 
vybudovania odvodňovacích žľabov, výškovej úpravy zariadení umiestnených vo vozovke, 
rozšírenia parkovacích miest a vyznačenia vodorovného dopravného značenia, 

 dňa 18. 04. 2017 mesto určilo na základe projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. 
Miroslavom Dilským – DATA-INTOP predpokladanú hodnotu zákazky: 4 965 116,02 eur bez 
DPH,  

 použitý postup zadávania zákazky: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska 
podľa § 113 - § 115 zákona o VO,  

 podľa § 54 zákona o VO na zostavenie poradia predložených ponúk mesto použilo elektronickú 
aukciu,  

 kritériom vyhodnocovania ponúk bola najnižšia celková cena vrátane DPH,  
 dňa 03. 05. 2017 bola na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) 

zverejnená Výzva na predkladanie ponúk, 
 dňa 29. 05. 2017 o 11:00 hod. sa uskutočnilo otváranie ponúk časti „Ostatné“,  
 dňa 20. 06. 2017 o 10:00 hod. sa uskutočnilo otváranie ponúk časti „Kritéria“,  
 dňa 29. 06. 2017 o 10:00 hod. sa začala elektronická aukcia, počas ktorej mohli uchádzači 

upravovať ceny smerom nadol,  
 dňa 27. 07 2017 bola uzatvorená s víťazným uchádzačom EUROVIA SK, a.s., Košice Zmluva 

o dielo č. 271/2017. 
 

C.10.1.3. Zmluva o dielo, Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2  
Následnou kontrolou bolo zistené: 

- dňa 27. 07 2017 bola s víťazným uchádzačom VO firmou EUROVIA SK, a.s., Košice (zhotoviteľ 
stavby) uzatvorená Zmluva o dielo č. 271/2017, 

- predmetom ZoD bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Rekonštrukcia MK, 
Spišská Nová Ves“ a záväzok objednávateľa zaplatiť za vykonané dielo,   

- predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy bola rekonštrukcia MK v rozsahu a v zmysle 
objednávateľom spracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer, 

- miestom plnenia boli MK na území mesta podľa priloženého zoznamu, 
- zhotoviteľ sa zaviazal vykonať dielo v termíne do 18 mesiacov od odovzdania a prevzatia prvého 

staveniska a začať realizáciu diela do 10 dní od odovzdania a prevzatia staveniska, 
- súčasťou ZoD boli - rozpočet stavby, vecný, časový a finančný harmonogram výstavby, splátkový 

kalendár za rok 2017 a 2018,  
- mesačné splátky za vykonané práce v roku 2017 predstavovali mesačnú výšku 17 500,- eur 

s prvou splátkou dňa 01. 05. 2018 a poslednou splátkou dňa 15. 04. 2028, čo predstavovalo 
celkovú výšku 2 100 000,- eur,  

- mesačné splátky za vykonané práce v roku 2018 predstavovali mesačnú výšku 31 727,50 eur 
s prvou splátkou dňa 01. 05. 2019 a poslednou splátkou dňa 15. 04. 2029, čo predstavovalo 
celkovú výšku 3 807 300,- eur, 
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- zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo bude trvať 120 mesiacov 
a začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho častí bez porúch 
a nedorobkov.  

  Následnou kontrolou Dodatku č. 1 k ZoD bolo zistené: 
- dňa 14. 02. 2018 bol so zhotoviteľom stavby uzatvorený Dodatok č. 1 k ZoD č. 271/2017_1,  
- predmetom dodatku bola zmena splátkového kalendára na rok 2018 a na rok 2019, 
- dôvodom zmeny bol objem skutočne vykonaných prác v roku 2017 vo výške 1 206 027,33 eur 

s DPH s prvou splátkou dňa 01. 05. 2018 vo výške 10 050,- eur a poslednou splátkou dňa           
15. 04. 2028 vo výške 10 077,33 eur, , 

- cena diela vo výške 5 907 300,00 eur s DPH sa týmto dodatkom nezmenila. 
  Následnou kontrolou Dodatku č. 2 k ZoD bolo zistené: 

- dňa 06. 12. 2018 bol so zhotoviteľom stavby uzatvorený Dodatok č. 2 k ZoD č. 271/2017_2, 
- predmetom dodatku bolo zreálnenie a úprava skutočne vykonaných prác, ktoré vyplynuli počas 

realizácie predmetu diela a ich vykonanie bolo nevyhnutné pre celkovú funkčnosť diela, 
- zmluvné strany sa dohodli na zmene konečnej ceny diela z 5 907 300,- eur s DPH na 

5 758 174,66 eur s DPH s prvou splátkou dňa 01. 05. 2019 vo výške 37 934,56 eur a posledná 
splátka bude dňa 15. 04. 2029 vo výške 37 934,68 eur,  

Následnou kontrolou Zmluvy o dielo vrátane Dodatkov č. 1 a č. 2 nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
C.10.1.5. Evidencia dokladov a dokumentov z VO  
 Následnou kontrolou boli prekontrolované doklady a dokumenty súvisiace s realizovaným VO 
Rekonštrukcia MK: 
 projektová dokumentácia,  
 dodávateľská faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie, 
 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác MK vypracované oddelením výstavby a dopravy 

MsÚ, 
 Oznámenie k ohláseným stavebným úpravám a udržiavacím prácam - mesto ako vecne 

a územne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie proti 
uskutočneniu ohlásenej drobnej stavby nemalo námietky, 

 Mandátna zmluva na výkon odborných činností vo VO a odborné poradenstvo s externou firmou 
ZIKRA, s.r.o., Hroncova 5, Košice,   

 faktúra vystavená firmou ZIKRA, s.r.o., Košice, 
 Mandátna zmluva za výkon technického dozoru investora (stavebný dozor) v roku 2017 

uzatvorená s firmou RMF Stav s.r.o., Pribinova 89, 053 11 Smižany (ďalej len RMF Stav s.r.o., 
Smižany), 

 dodávateľské faktúry za výkon stavebného dozoru, 
 Mandátna zmluva za výkon technického dozoru (stavebný dozor) v roku 2018 uzatvorená 

s firmou RMF Stav s.r.o., Smižany,  
 dodávateľské faktúry vystavené firmou RMF Stav s.r.o., Smižany za výkon stavebného dozoru 

v roku 2018, 
 určenie predpokladanej hodnoty zákazky na základe projektovej dokumentácie, 
 súťažné podklady k predmetnej zákazke, ktorých súčasťou bol aj Návrh ZoD, 
 zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku č. 87/2017 č. oznámenia 6294 – WYP na 

webovom sídle ÚVO, 
 zriadenie Komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk,  
 Zápisnica z otvárania ponúk časti „Ostatné“, podpísaná členmi Komisie na otváranie obálok 

a vyhodnotenie ponúk,  
 Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti v zmysle § 40 ods. 12 zákona o VO,  
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 Oznámenie o otváraní časti „Kritéria“, ktoré bolo odoslané všetkým 3 uchádzačom, 
 Zápisnica z otvárania ponúk časti „Kritéria“ podpísaná členmi Komisie na otváranie obálok 

a vyhodnotenie ponúk, 
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou podpísaná členmi Komisie na 

otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk,  
 vyhlásenie Výzvy na účasť v elektronickej aukcii na základe § 54 ods. 7 zákona o VO,  
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii podpísaná členmi Komisie na otváranie 

obálok a vyhodnotenie ponúk,  
 Oznámenie o výsledku – prijatie/neprijatie ponuky, ktoré mesto odoslalo všetkým trom 

uchádzačom, 
 zverejnenie Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk na webovom sídle ÚVO,  
 oznamovacia povinnosť podľa § 166 ods. 1 písm. b) zákona o VO (nedošlo k vylúčeniu žiadneho 

uchádzača pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“) bola dodržaná,  
 oznamovacia povinnosť podľa § 166 ods. 1 písm. c) zákona o VO (bolo všetkým uchádzačom, 

ktorých ponuky sa vyhodnocovali, doručené Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk s 
uvedením dátumu doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk poslednému 
uchádzačovi, ktorého ponuka sa vyhodnocovala – dňa 10. 07. 2017)  

 vypracovanie Správy o zákazke zadanej v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 113 
zákona o VO, 

 zverejnenie Informácie o výsledku VO na webovom sídle ÚVO, 
 vypracovanie Referencie s hodnotením kvality pnenia zákazky firmou EUROVIA SK, a.s., Košice, 

na webovom sídle ÚVO,  
 všetky dokumenty a informácie k zákazke boli zverejnené na webovom sídle ÚVO v profile 

mesta, v sekcii Zákazky - Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Spišská Nová Ves, 
 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (alebo jej časti) vo výške 1 206 027,33 

eur s DPH s prílohou č. 1 podpísaný zástupcami firmy EUROVIA SK, a.s., Košice,  
 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (alebo jej časti) vo výške 4 552 147,32 

eur s DPH podpísaný zástupcami firmy EUROVIA SK, a.s., Košice, 
 Zápis o zaradení Rekonštrukcie MK do majetku mesta pod evidenčným číslom 06/2018 - Sa 

v celkovej hodnote: 5 775 155,53 eur s DPH, 
 zaradené faktúry od firmy EUROVIA SK, a.s., Košice boli vo výške 5 758 174,65 eur s DPH 

a ostatné dodávateľské faktúry vo výške 16 980,88 eur s DPH. 
 
 Následnou kontrolou dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní pri realizovaní 
Rekonštrukcie MK v rokoch 2017 - 2018 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
 
C.11.   Uplatňovanie ustanovení zákona NR SR č. 211/2000 o slobode informácií  
C.11.1. Povinné zverejňovanie informácií z VO zákazky Rekonštrukcia MK 

Následnou kontrolou povinného zverejňovania informácií z VO - Rekonštrukcia MK na 
webovom sídle mesta, v rokoch 2017 až 2018 bolo zistené: 
 zverejnenie Zmluvy o dielo č. 271/2017 uzatvorenej dňa 27. 07. 2017 s víťaznou firmou 

EUROVIA SK, a.s., Košice bolo dňa 02. 08. 2017 pod číslom ZOD_021/2017, 
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 271/2017_1 uzatvorený dňa 15. 02. 2018 s firmou EUROVIA 

SK, a.s., Košice vo výške 1 206 027,33 eur bol zverejnený dňa 01. 03. 2018 pod číslom 
ZOD_003/2018, 

 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 271/2017_2 uzatvorený dňa 06. 12. 2018 s firmou EUROVIA 
SK, a.s., Košice v celkovej sume 4 552 147,32 eur bol zverejnený dňa 11. 12. 2018 pod číslom 
ZOD_043/2018, 
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 dňa 11. 04. 2018 mesto zverejnilo Oznámenie o postúpení pohľadávky firmy EUROVIA SK, a.s., 
Košice vo výške 1 206 027,33 eur banke ČSOB Bratislava pod číslom INE_027/2018, 

 dňa 11. 04. 2018 mesto zverejnilo Uznanie záväzku firme EUROVIA SK, a.s., Košice vo výške 
1 206 027,33 eur pod číslom INE_028/2018, 

 dňa 25. 02. 2019 mesto zverejnilo Oznámenie o postúpení pohľadávky firmy EUROVIA SK, a.s., 
Košice vo výške 4 552 147,32 eur banke ČSOB Bratislava pod číslom INE_010/2019, 

 dňa 25. 02. 2019 mesto zverejnilo Uznanie záväzku firme EUROVIA SK, a.s., Košice v celkovej 
sume 4 552 147,32 eur pod číslom INE_011/2019, 

 v súlade so zákonom o slobode informácií boli zverejnené: 
- dodávateľské faktúry vystavené firmou EUROVIA SK,  
- dodávateľská faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie,  
- objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie návrhu rekonštrukcie MK, 
- Mandátna zmluva s firmou ZIKRA, s.r.o., Košice za výkon odborných činností VO a odborné 

poradenstvo, 
- dodávateľská faktúra s firmou ZIKRA, s.r.o., Košice za výkon odborných činností VO 

a odborné poradenstvo,  
- Mandátna zmluva č. 313/2017 uzatvorená s firmou RMF Stav s.r.o., Smižany za výkon 

technického dozoru investora (stavebný dozor) v roku 2017,  
- Mandátna zmluva č. 63/2018 s firmou RMF Stav s.r.o., Smižany za výkon technického dozoru 

investora (stavebný dozor) v roku 2018, 
- dodávateľské faktúry vystavené firmou RMF Stav s.r.o., Smižany za výkon stavebného dozoru 

v roku 2017, 
- dodávateľské faktúry a objednávky vystavené firmami SPP – distribúcia a.s. 

a Východoslovenská distribučná, a.s. za vytýčenie inžinierskych sietí, 
- dodávateľské faktúry a objednávky vystavené geodetickou firmou za polohopisné a 

výškopisné zameranie podzemného elektrického vedenia. 
 
Následnou kontrolou uplatňovania zákona o slobode informácií pri zverejňovaní zmlúv, 

dodávateľských faktúr a objednávok súvisiacich so zákazkou Rekonštrukcia MK na webovom 
sídle mesta v rokoch 2017 - 2018 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

 
D.  Analýza efektívnosti financovania rekonštrukcie miestnych komunikácii 

v rokoch 2017-2018 
 

 Rozpočet mesta Spišská Nová Ves v ročných objemoch nepostačoval a nepostačuje kryť 
základne potreby bežnej údržby, opráv a obnovy miestnych komunikácií. Pre ilustráciu uvádzam 
prehľad o tom, ako boli z rezervného fondu mesta v rokoch 2013 – 2016 prideľované a čerpané 
finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych komunikácií:  
Rok 2013 -  pridelených celkom 483 539,84 Eur, z toho bolo na rekonštrukciu MK vyčerpaných    

377 396,00 eur (rekonštrukcia MK 9 ulíc), ostatné boli použité na opravu chodníkov, 
parkovísk. 

Rok 2014 -  pridelených celkom 1 196 727,07 eur, z toho bolo na rekonštrukciu MK vyčerpaných 
217 178,27 eur (rekonštrukcia MK 5 ulíc), ostatné boli použité na regeneráciu 
námestia, opravu kamenného mosta, lávky, chodníkov, parkovísk. 

Rok 2015 –  pridelených celkom 550 189,56 eur, z toho bolo na rekonštrukciu MK vyčerpaných 
283 653,25 eur (rekonštrukcia MK 5 ulíc), ostatné boli použité na opravu chodníkov, 
prístreškov, parkovísk.  

Rok 2016 – pridelených celkom 797 665,41 eur, z toho na rekonštrukciu MK vyčerpaných 0 eur, 
ostatné použité na výstavbu cyklotrás, chodníkov, parkovísk.  
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 Vzhľadom na obmedzené vlastné finančné zdroje v tomto období bolo mesto nútené využiť na 
rekonštrukciu MK v rokoch 2017 – 2018 iný spôsob financovania.  
 
1. Financovanie stavebného diela „Rekonštrukcia MK“ - bankový úver 
 Štandardným nástrojom na financovanie rozvojových potrieb samospráv je bankový úver. 
Proces jeho prijímania, posudzovania, výška je regulovaný §17 zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  
 Hlavný kontrolór obce je v takomto prípade povinný vopred sa vyjadriť k jeho prijatiu, zároveň 
je povinný stav a vývoj dlhu obce počas rozpočtového roka pravidelne sledovať. Dlhová služba obce 
je takto pod zákonnou kontrolou. 
 Pre potreby spracovania tejto kvalitnej analýzy efektívnosti financovania rekonštrukcie MK 
v rokoch 2017 – 2018 hlavný kontrolór mesta požiadal listom zástupcu Prima Banky Slovensko, a.s., 
Prešov, ktorý je regionálnym zástupcom pre municipálny a firemný obchod daného peňažného ústavu 
o predloženie možnej ponuky financovania stavebného diela (hodnota diela 5 758 175,- eur) formou 
poskytnutia úveru mestu na celú hodnotu diela. Poskytnuté informácie o možnom úvere preto boli 
poskytnuté hlavnému kontrolórovi len v podobe primeraných podmienok, ktoré boli poskytnuté 
peňažným ústavom pri financovaní podobných stavebných prác iným mestám a obciam v danom 
období (rok 2016 – 2017).  
 Na základe informácii poskytnutých peňažným ústavom a podľa iných mne dostupných 
informácii som namodeloval štyri možné spôsoby financovania diela „Rekonštrukcia MK“ v rokoch              
2017 – 2018 formou možného bankového úveru poskytnutého priamo mestu Spišská Nová Ves.   
 
1. Bankový úver na pôvodnú hodnotu zákazky vyčíslenú projektantom   
 Pri tomto modelovom príklade sú v treťom stĺpci uvedené finančné hodnoty zodpovedajúce 
spôsobu financovania diela formou úveru,  
  

Ukazovatele/Financovanie Eurovia - Odkúp.pohľadávky Úver mesta priamo od banky

Hodnota zákazky 5 907 300,00 5 907 300,00

Splatnosť 10 rokov 10 rokov

Úroková sadzba 0,00% 1,00%

Mesačné splátky - istina 47 985,00 51 707,29

Úroky 0,00 297 575,18

Zaplatené celkom 0,00 6 204 875,18

Preplatené-,Úspora+ 0,00 -297 575,18  
 
- hodnota zákazky v oboch prípadoch (5 907 300,- eur) predstavuje zmluvnú cenu zákazky, ktorá bola 

uvedená v Zmluve o dielo č. 271/2017  so zhotoviteľom - firmou Eurovia, a.s., Košice,    
- predpokladaná úroková sadzba bola vo výške 1%, tak ako bola nasimulovaná peňažným ústavom 

v danom období,   
- ostatné platobné podmienky ostali také aké v skutočnosti boli odsúhlasené MsZ,  
- pri financovaní stavebného diela formou odkúpenia pohľadávky (druhý stĺpec, tak to v skutočnosti 

bolo financované) poznáme iba mesačné splátky (istinu), nepoznáme úrokovú sadzbu, ktorá je 
zahrnutá v istine ani ostatné platobné podmienky, ktoré boli vyrokované priamo zhotoviteľom 
a poskytujúcim peňažným ústavom (ČSOB bankou), 

- pri financovaní diela formou priameho úveru mestu, by sme vedeli všetky platobné podmienky, ktoré 
by boli dohodnuté medzi mestom a peňažným ústavom (úroková sadzba, istina a ostatné platobné 
podmienky), 

- v tomto simulovanom prípade je uvažovaná zákonná záručná doba na dokončené dielo v trvaní 5 
rokov, 
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- vzájomným porovnaním oboch spôsobov financovania by celkové preplatenie pri forme financovania 
vlastným úverom mesta oproti súčasnej forme, ktoré realizovala firma Eurovia, a.s. Košice 
odkúpením pohľadávky financujúcim peňažným ústavom, predstavovalo čiastku - 297 575,- eur. 

 
2. Bankový úver na hodnotu zákazky vyčíslenú mestom v cenovej úrovni II/2016   
 Pri tomto modelovom príklade sú v treťom stĺpci uvedené finančné hodnoty zodpovedajúce 
spôsobu financovania diela vyčísleného mestom v cenovej úrovni II/2016, 
 

Ukazovatele/Financovanie Eurovia - Odkúp.pohľadávky Úver priamo od banky-CÚ II/2016

Hodnota zákazky 5 907 300,00 5 616 416,40

Splatnosť 10 rokov 10 rokov

Úroková sadzba 0,00 1,00%

Mesačné splátky - istina 47 985,00 49 161,15

Úroky 0,00 282 922,10

Zaplatené celkom 0,00 5 899 338,57

Preplatené-,Úspora+ 0,00 7 961,43  
  
- hodnota zákazky (5 907 300,- eur) predstavuje cenu zákazky, ktorá bola dohodnutá v ZoD s firmou 

Eurovia, a.s., Košice,    
- hodnota zákazky (5 616 416,40 eur) bola vypočítaná mestom - oddelením výstavby a dopravy na 

MsÚ v Spišskej Novej Vsi ocenením výkazu výmer v cenovej úrovni II/2016,  
- takto vyčíslená hodnota je o 290 883,60 eur nižšia ako bola hodnota diela ocenená projektantom,   
- platobné podmienky - úroková sadzba, splatnosť bola rovnaká ako v predchádzajúcom príklade,   
- v simulovanom prípade je uvažovaná zákonná záručná doba na dokončené dielo v trvaní 5 rokov, 
- pri tomto spôsobe financovania by mesto za celú dobu splatnosti zaplatilo finančnú čiastku, ktorá je 

oproti súčasnej forme, ktorú realizovala firma Eurovia, a.s. Košice odkúpením pohľadávky 
financujúcim peňažným ústavom, nižšia o + 7 961,43 eur. 

 
3. Bankový úver poskytnutý mestu na financovanie diela v cenovej úrovni II/2016 – 10%   
 Pri tomto modelovom príklade sú v treťom stĺpci uvedené finančné hodnoty zodpovedajúce 
spôsobu financovania diela vyčíslenej mestom v cenovej úrovni II/2016 poníženej o 10 %,  
 

Ukazovatele/Financovanie Eurovia - Odkúp.pohľadávky Úver-Cena od banky-CÚ II/2016-10%

Hodnota zákazky 5 907 300,00 5 054 774,76

Splatnosť 10 rokov 10 rokov

Úroková sadzba 0,00% 1,00%

Mesačné splátky - istina 47 985,00 44 245,04

Úroky 0 254 629,95

Zaplatené celkom 0 5 309 404,71

Preplatené-,Úspora+ 0 597 895,29  
 
- hodnota zákazky (5 907 300,- eur) predstavuje cenu hodnotu zákazky, ktorá bola dohodnutá v ZoD 

s firmou Eurovia, a.s., Košice,    
- takto vypočítaná hodnota zákazky podľa výkazu výmer by predstavovala čiastku 5 054 774,76 eur, 

čo je o 852 525,24 eur menej ako hodnota zákazky, ktorá bola vyčíslená projektantom na začiatku 
roku 2016,   

- platobné podmienky - úroková sadzba, splatnosť boli rovnaké ako v predchádzajúcom príklade, 
- v simulovanom prípade je uvažovaná zákonná záručná doba na dokončené dielo v trvaní 5 rokov, 
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- pri tomto spôsobe financovania by mesto za celú dobu splatnosti zaplatilo finančnú čiastku, ktorá je 
oproti súčasnej forme financovania, ktorú realizovala firma Eurovia, a.s. Košice formou odkúpením 
pohľadávky financujúcim peňažným ústavom, nižšia o + 597 895,29 eur, 

- môžeme sa len domnievať, že stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky projektantom mohlo byť 
trochu cenovo nadsadené, resp. bez uplatnenia cenových zliav. 

 
4. Bankový úver poskytnutý mestu na financovanie diela v cenovej úrovni III/2016 – I/2017   
 Pri tomto modelovom príklade sú v treťom stĺpci uvedené finančné hodnoty zodpovedajúce 
spôsobu financovania diela v cenovej úrovni III/2016 – I/2017 mínus 10%.  
 

Ukazovatele/Financovanie Eurovia - Odkúp. pohľadávky Úver - Koeficient III/2016-I/2017 - 10%

Hodnota zákazky 5 907 300,00 5 231 691,88

Splatnosť 10 rokov 10 rokov

Úroková sadzba 0,00% 1,00%

Mesačné splátky - istina 47 985,00 45 793,62

Úroky 0,00 263 542,00

Zaplatené celkom 0,00 5 495 233,88

Preplatené-,Úspora+ 0,00 412 066,12  
 
- hodnota zákazky (5 907 300,- eur) predstavuje cenu hodnotu zákazky, ktorá bola dohodnutá v ZoD 

s firmou Eurovia, a.s., Košice,    
- hodnota zákazky v treťom stĺpci (5 231  691,88 eur) bola vypočítaná podľa výkazu výmer (koeficient 

cenovej úrovne za obdobie III/2016 až I/2017 mínus 10%),    
- platobné podmienky - úroková sadzba, splatnosť boli rovnaké ako v predchádzajúcom príklade,   
- v simulovanom prípade je uvažovaná zákonná záručná doba na dokončené dielo v trvaní 5 rokov, 
- pri tomto spôsobe financovania by mesto za celú dobu splatnosti zaplatilo finančnú čiastku, ktorá je 

oproti súčasnej forme, ktorú realizovala firma Eurovia, a.s. Košice odkúpením pohľadávky 
financujúcim peňažným ústavom, nižšia o + 412 066,12 eur, 

- pri tomto modelovom príklade je táto forma financovania diela pre mesto najpresnejšia a zároveň aj 
najvýhodnejšia.   

 
Zhodnotenie formy financovania Rekonštrukciu MK formou bankového úveru poskytnutého 
priamo mestu:   
Výhody tohto spôsobu financovania: 
- možnosť dojednať výhodnejšie platobné a úrokové podmienky so zhotoviteľom stavby, 
- zabezpečenie rovnomerného zaťaženia rozpočtu mesta. 
Riziká tohto spôsobu financovania: 
- výška úveru má vplyv na dlhovú službu mesta, mesto sa nemôže neobmedzene zadlžovať,  
- štandardná záruka od zhotoviteľa na dokončené dielo na obdobie 5 rokov s možnosťou jej predĺženia 

o ďalších 5 rokov, 
- nižšia motivácia zhotoviteľa na maximálnu kvalitu zákazky (ohľadom na nízku záruku na dokončené 

dielo - 5 rokov). 
- možnosť prekročenia rozpočtu stavby realizáciou nepredvídaných prác, ktoré pri výstavbe takýchto 

prác vo väčšine prípadov vzniknú. 
 
2. Financovanie stavebného diela „Rekonštrukcia MK“ - investičný dodávateľský 

úver 
 V predchádzajúcom období viacero samospráv siahali aj po iných formách financovania, ktoré 
princíp výpočtu dlhovej služby obchádzali a vtedy (rok 2016) platná legislatíva na tento fakt 
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nereagovala dostatočným spôsobom. V tomto období bolo dosť bežnou praxou, že dodávateľ cez 
odloženú splátku ceny diela (napr. na 10 rokov) financoval obec. Jednou z takýchto foriem bol 
investičný dodávateľský úver. V zmysle usmernenia Finančného riaditeľstva SR sa do celkovej 
sumy dlhu obce započítavali záväzky z investičných dodávateľských úverov. Investičný 
dodávateľský úver je však definovaný ako dlhodobý úver, ktorú financuje obstaranie dlhodobého 
majetku, pri ktorom existuje istina a je dohodnuté úročenie. Ak nie sú splnené obidve podmienky 
(istina a úročenie), nevstupuje tento záväzok do celkovej sumy dlhu.    
 S účinnosťou od 12. 09. 2018 vydalo Ministerstvo financií SR Manuál k obsahu finančných 
výkazov, v ktorom bolo stanovené, že za bankový úver je jednoznačne definovaný aj dodávateľský 
uver, pri ktorom prišlo k postúpeniu pohľadávky veriteľa na banku a nie je dohodnuté úročenie, čím 
bolo nepriamo stanovené, že aj tento typ bankového úveru sa už jednoznačne započítava do dlhovej 
služby obce.  
 Prijatým uznesením č. 195/2016 MsZ rozhodlo, že deficit množstva a kvality MK môžeme 
zamedziť jednorazovou modernizáciou MK formou navrhovaného projektu, kde financovanie spolu s 
vybranou bankou na seba prebral zhotoviteľ, ktorý ponúkol najlepšie podmienky. Možné riziká za 
realizáciu a užívanie zhotoveného diela sa pritom rovnomerne rozložili medzi obstarávateľa a partnera 
(zhotoviteľa). Mesto si naplánovalo model dlhovej služby v súlade s rozpočtovými pravidlami pre 
rovnomerné dlhodobé zaťaženie rozpočtu, pričom svoj majetok zhodnotilo jednorázovo a mohlo ho 
užívať ešte pred prvou splátkou. 
 Dopad na rozpočet mesta sa očakáva po zrealizovaní a odovzdaní diela dodávateľom počas 
ďalších 10 rokov formou mesačných splátok, s predpokladaným termínom prvej splátky v 05/2018 za 
práce vykonané v roku 2017 a ďalšou prvou splátkou v 05/2019 za práce vykonané v roku 2018. 
Navrhovaný spôsob financovania predstavoval alternatívnu možnosť získania prostriedkov formou 
predĺženej splatnosti pohľadávky na dobu 10 rokov, počas ktorých budú zabezpečované iné práva a 
povinnosti mesta súvisiace s dodaným dielom.   
 Z vykonanej analýzy vyplýva, že zhotoviteľ stavby – firma Eurovia, a.s. Košice dostala veľmi 
výhodné finančné podmienky od peňažného ústavu, ktorý jej financoval túto stavbu. Bolo zrejmé, že 
zhotoviteľ tejto stavby využil svoj dlhoročný know-how a zabehnuté pracovné postupy. 
 
Riziká tohto spôsobu financovania: 
- prakticky nemá žiadne limity, keďže nemá vplyv na dlhovú službu mesta,  
- mesto sa môže neobmedzene zadlžovať, 
- prijatie tohto typu dlhodobého záväzku pred jeho schválením nemusí posudzovať hlavný kontrolór 

mesta (dopad jeho prijatia na celkový dlh mesta, na schopnosť jeho splácania v ďalších rokoch 
a pod.), 

- je na subjektívnom posúdení (vôli) vedenia mesta prijímať takého záväzky, čo môže v budúcnosti 
spôsobiť kolaps, až neschopnosť mesta financovať svoje základné prevádzkové potreby. 

 
Výhody tohto spôsobu financovania: 
- výrazná ekonomická výhodnosť' projektu spočíva v spojení viacerých fáz (výstavba / obnova a 

stavebná údržba) do jednej zákazky, ktorú realizuje jedna firma, 
- súkromný partner má vysokú motiváciu postupovať kvalitne a zároveň efektívne vo všetkých fázach 

projektu, pričom využíva svoj dlhoročný know-how a zabehnuté pracovné postupy, 
- vyššia cena financovania súkromnou spoločnosťou je vyvážená zvýšenou efektivitou investície, 

kvalitou a včasnosťou realizácie projektu, 
- neprekročenie rozpočtu, v prípade, že sa tak stane, musí prekročenie uhradiť súkromný partner, 
- vlastníctvo je po celú dobu v rukách mesta,  
- v relatívne krátkom čase bola zabezpečená obnova MK väčšieho rozsahu bez vysokého 

jednorazového zaťaženia rozpočtu mesta,  
- podstatné zníženie nákladov na stavebnú údržbu MK po celé obdobie (10 rokov), 
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- motivácia zhotoviteľa k čo najvyššej kvalite realizácie diela, 
- zodpovednosť zhotoviteľa za dohodnuté vlastnosti diela po celú dobu zmluvného vzťahu (splácania), 
- vyššia predvídateľnosť nákladov a časovej realizácie.  
 
Záver 
 Financovanie rekonštrukcie MK z rozpočtu mesta v rokoch 2017 – 2018 spôsobom 
odkúpenia pohľadávky zhotoviteľa peňažným ústavom umožnilo mestu v relatívne krátkom čase 
zabezpečiť značný rozsah obnovy cestnej siete bez vysokého jednorazového zaťaženia rozpočtu 
mesta. Dodávateľ (zhotoviteľ) si dlhodobú pohľadávku financoval pre neho výhodným bankovým 
úverom, ktorý  bol kompenzovaný rýchlosťou a kvalitou vykonaných prác, dlhšou ako bežnou zárukou 
zhotoviteľa za dielo počas 10 rokov a nezaťažením zákonnej dlhovej služby mesta. Z predloženej 
analýzy vyplýva, že tento spôsob financovania je pre mesto finančne náročnejší, ako keby bol úver na 
financovanie diela poskytnutý priamo mestu, samozrejme v prípade zliav vo výkaze výmer, ktorý pri 
takýchto stavebných prácach je vo väčšine prípadov realizovaný.   
 Pri financovaní stavebných prác v budúcom období by som spôsob financovania stavebných 
prác formou odkúpenia pohľadávky zhotoviteľa peňažným ústavom neodporúčal.  
 Pri realizácii podobných stavebných prác v nasledujúcom období navrhujem venovať 
najväčšiu pozornosť stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky, výberu najvýhodnejšej formy 
financovania zákazky formou vlastného úveru (platobné podmienky) porovnaním platobných 
podmienok od viacerých peňažných ústavov s cieľom rozložiť stavebné práce na viac etáp (viac 
rokov) v závislostí od finančných možností mesta. Konečným efektom by malo byť čo najmenšie 
zaťaženie rozpočtu mesta v priamej závislosti na dodržaní maximálne možnej hospodárnosti 
a efektívnosti použitých finančných prostriedkov, ktoré budú použité na financovaní daného diela.  
 

IV. 
 

Číslo následnej kontroly                                      5/2020 
Označenie kontrolovaného subjektu Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7,  

052 70 Spišská Nová Ves 
Názov kontroly Kontrola obstarávania výstavby nového cintorína  

a následná realizácia 
Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 05. 06. 2020 

 
I.1. Predmet následnej kontroly   
 Predmetom následnej kontroly bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie vybraných 
ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len zákon o VO), Smernice mesta Spišská Nová Ves č. 2/2017 pre vykonávanie 
verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len smernica o VO), zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o finančnej kontrole), zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
o slobode informácií) pri verejnom obstarávaní zákazky „Rozšírenie nového cintorína, Spišská Nová  
Ves – 1. etapa“ (ďalej len Rozšírenie nového cintorína).  
   
I.2. Subjekty následnej kontroly 

Následná kontrola bola vykonaná dokladovou kontrolou na MsÚ –oddelenie výstavby 
a dopravy. 
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C.9.   Uplatňovanie ustanovení zákona o finančnej kontrole  
Následnou kontrolou vykonávania základnej finančnej kontroly (ďalej len ZFK) podľa zákona 

o finančnej kontrole počas realizácie verejného obstarávania zákazky „Rozšírenie nového cintorína – 
1. etapa“ a pri následnej realizácií diela bolo zistené: 
 Vyhlásenie VO stavby „Rozšírenie nového cintorína – 1. etapa“ ako finančnej operácie – iný úkon 

majetkovej povahy nebolo overené ZFK v súlade s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole,  
 ZFK bola vykonaná na krycom liste ku ZoD a k dodatkom ku ZoD v súlade so zákonom 

o finančnej kontrole, 
 ZFK bola vykonaná na objednávkach tovarov a služieb v súlade so zákonom o finančnej kontrole, 
 ZFK bola vykonaná na krycích listoch ku dodávateľským faktúram v súlade so zákonom 

o finančnej kontrole, 
 ZFK bola vykonaná na doklade Zápis o zaradení majetku do evidencie v súlade so zákonom 

o finančnej kontrole. 
 
Kontrolné zistenie č.1 
 Tým, že povinná osoba pri realizácii právneho úkonu – oznámenie o vyhlásení metódy 
verejného obstarávania zákazku „Rozšírenie nového cintorína – 1. etapa“ v roku 2017 nevykonala 
overenie tejto finančnej operácie alebo jej časti základnou finančnou kontrolou, porušila § 6 ods. 3 
zákona o finančnej kontrole. 
 
Návrh odporúčaní na nápravu zisteného nedostatku č. 1 a na odstránenie príčin jeho vzniku: 
1. Všetky oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania zákaziek ako finančnej operácie – 

iný právny úkon overovať ZFK v súlade s § 6 ods. 1 až 3 zákona finančnej kontrole. 
2. ZFK vykonávať na internom doklade Stanovenie predmetu zákazky, stanovenie predpokladanej 

hodnoty zákazky a postupu zadávania zákazky s vyznačením finančnej operácie - iný úkon 
majetkovej povahy. 

3. Pri výkone ZFK zamestnanec, ktorý zodpovedá za jej výkon ako aj nadriadený zamestnanec alebo 
štatutár na predpísanom doklade potvrdí súlad finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 
zákona o finančnej kontrole uvedením mena a priezviska, podpisu, dátumu úkonu s uvedením 
vyjadrenia, či finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať. 

 
C.10.     Následná kontrola VO zákazky Rozšírenie nového cintorína 
 Následnou kontrolou priebehu realizovaného VO bolo zistené: 
 v súlade so smernicou mesta o VO a na základe schváleného rozpočtu mesta na rok 2017 mal 

MsÚ na rok 2017 vypracovaný plán VO podľa jednotlivých oddelení, 
 súčasťou plánu VO na rok 2017 bola aj zákazka Rozšírenie nového cintorína, 
 proces VO bolo zabezpečovaný externe – odborne spôsobilou osobou,  
 projektovú dokumentáciu vypracoval odborný tým zložený z autorizovaných architektov                        

a  stavebných inžinierov, 
 stavebným cenárom spracovaný Rozpočet stavby,   
 bol vypracovaný Test bežnej dostupnosti s výsledkom „Nie bežne dostupná stavebná práca“, 
 mestom bolo vydané „Rozhodnutie o zákazke - predpokladaná hodnota zákazky v čiastke 

415 238,33 eur bez DPH, 
 verejný obstarávateľ – mesto Spišská Nová Ves rozhodol že použije postup podľa § 113 zákona o 

VO (podlimitná zákazka bez využitie elektronického trhoviska),  
 mestom boli vypracované Súťažné podklady, v ktorých boli určené podrobnosti k stavbe, 
 predmet zákazky – rozšírenie cintorína tak, aby boli v dostatočnom predstihu vytvorené ďalšie 

hrobové miesta s nadväznosťou na jestvujúci cintorín a jeho obslužné komunikácie podľa 
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navrhnutej koncepcie, ktorej súčasťou vodovodná prípojka, verejné osvetlenie, oplotenie                
a rozšírenie parkoviska, 

 dňa 17. 08. 2017 bola vo Vestníku VO 162/2017 (č. oznámenia 11866 – WYP na webovom sídle 
ÚVO) zverejnená Výzva na predkladanie ponúk, 

 11 záujemcov doručilo mestu svoje žiadosti o súťažné podklady, ktorým boli následne elektronicky 
poskytnuté súťažné podklady, 

 11 záujemcom bolo poskytnuté vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov (bližšia konkretizácia 
odborného zamerania stavbyvedúceho vyžadovaného pre predmet zákazky), 

 dňa 06. 09. 2017 mesto vydalo Rozhodnutie o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk, členovia 
komisie podpísali Čestné vyhlásenia člena komisie na vyhodnotenie ponúk a Vyhlásenia 
o neprítomnosti konfliktu záujmov, 

 dňa 13. 09. 2017 bola na webovom sídle ÚVO zverejnená Informácia o otváraní ponúk, 
 dňa 13. 09. 2017 o 11:00 hod. sa uskutočnilo otváranie ponúk časti „Ostatné“, 
 dňa 26. 09. 2017 o 09:00 hod. sa uskutočnilo otváranie ponúk časti „Kritéria“,  
 bola vyhotovená Zápisnica – 1. časť z  vyhodnotenia častí ponúk označených ako „Kritéria“ 

podpísaná členmi Komisie na vyhodnotenie ponúk,  
 komisia z vyhodnotenia ponúk odporúčala odborne spôsobilej osobe na VO požiadať 

o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzača č. 1 MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 
29, Spišská Nová Ves (ďalej len firma MILANKO spol. s r.o.), dňa 02. 10. 2017 bola Žiadosť o 
vysvetlenie ponuky firme zaslaná, 

 dňa 05. 10. 2017 doručila firma MILANKO spol. s r.o. Vysvetlenie ponuky (odôvodnenie 
mimoriadne nízkej ponuky) s nasledovným vysvetlením: 
- spoločnosť odoberá tovar predovšetkým od lokálnych dodávateľov, u ktorých výroba prebieha 

priamo v Spišskej Novej Vsi a ktorí poskytujú firme rôzne množstevné zľavy, 
- firma disponuje vlastným pažením a debnením, využíva vlastné personálne zdroje, vlastné 

stroje a mechanizmy, vlastnú nákladnú automobilovú dopravu, 
- firma nakupuje v sezónnom výpredaji rôzne druhy rastlín a drevín, ich kvalitu garantujú, 
- firma vychádza z možnosti znižovania nákladov a ich optimalizácie, aby docielila skutočnú 

nákladovú a konkurenčnú výhodu, 
- firma má skúsenosti v oblasti riadenia nákladov na základe analýzy úrovne nákladov,  
- v prípade úspešnosti firma garantuje dodržanie všetkých podmienok stanovených mestom, 

 bola vyhotovená Zápisnica – 2. časť z  vyhodnotenia častí ponúk označených ako „Kritéria“ 
podpísaná členmi Komisie na vyhodnotenie ponúk, ktorej súčasťou boli Hodnotiace hárky 
vypracované jednotlivými členmi komisie a Prezenčná listina členov komisie z vyhodnotenia ponúk,  

 úspešným uchádzačom sa stala firma MILANKO spol. s r.o., ponuka firmy splnila všetky 
požiadavky mesta na predmet zákazky, 

 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov boli zverejnené na webovom 
sídle ÚVO, 

 Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 a ods. 3 zákona o VO bola zverejnená na stránke ÚVO, 
 na webovom sídle ÚVO bola zverejnená Informácia o výsledku VO , 
 všetky dokumenty a informácie k zákazke boli zverejnené na webovom sídle ÚVO v profile mesta,  
 dňa 08. 11. 2017 bola uzatvorená s víťazným uchádzačom firmou MILANKO spol. s r.o. Zmluva 

o dielo č. 392/2017 „Rozšírenie nového cintorína v Spišskej Novej Vis – 1. etapa“ (ďalej len ZoD), ktorá 
bola následne zverejnená na webovom sídle mesta, 

 predmetom ZoD bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Rozšírenie nového 
cintorína v Spišskej Novej Vis – 1. etapa“ (ďalej len dielo alebo stavba) a záväzok objednávateľa 
zaplatiť dohodnutú cenu za vykonané dielo,   

 dňa 13. 07. 2018 bol so zhotoviteľom stavby uzatvorený Dodatok č. 1 k ZoD,  
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 predmetom Dodatku č. 1 bola zmena termínu realizácie diela z dôvodu zväčšenia rozsahu prác na 
strane objednávateľa (mesta), nerealizované práce a práce naviac, 

 dňa 04. 10. 2018 bol so zhotoviteľom stavby uzatvorený Dodatok č. 2 k ZoD, 
 predmetom Dodatku č. 2 boli práce v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) nerealizované a práce naviac, 

ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte stavby, 
 konečná zmluvná cena diela bola odsúhlasená vo výške: 393 184,66 eur bez DPH, s 20 % DPH:              

471 821,59 eur. 
 V súlade s § 18 ods. 5 zákona o VO  dohodnutými zmenami v dodatkoch č. 1 a 2 nedošlo zo 
strany zhotoviteľa k navýšeniu pôvodnej hodnoty plnenia o viac ako 50% pôvodnej zmluvy.  

Následnou kontrolou priebehu VO zákazky Rozšírenie nového cintorína nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
C.   Čerpanie verejných výdavkov   
C.1.1. Zaradenie dokončenej stavby do majetku mesta 
 Dokladovou kontrolou bolo zistené: 
 dňa 08. 10. 2018 bol zástupcami firmy Milanko, s.r.o. a mesta podpísaný Zápis o odovzdaní 

a prevzatí stavby (alebo jej dokončenej časti), 
 Zápis o zaradení majetku do evidencie č. 03/2020 - Sj bol vypracovaný dňa 12. 03. 2020 s názvom 

„Rozšírenie nového cintorína v Spišskej Novej Vsi – 1. Etapa“ v celkovej hodnote: 532 208,51 eur 
s DPH, 

 do celkovej ceny majetku boli zahrnuté faktúry: 
- od firmy SAXON, s.r.o, Hurbanova 9, Spišská Nová Ves za stavebné práce na akcii 

„Rozšírenie cintorína SNV – terénne úpravy“,  
- od firmy Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves za hrubé terénne úpravy 

na diele „Rozšírenie nového cintorína v SNV“,  
- od firmy Spišprojekt, s.r.o., Jedľová 13, Spišská Nová Ves za vypracovanie PD „Parkovisko pri 

novom cintoríne v Spišskej Novej Vsi“,  
- od firmy BBF elektro, s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves za vypracovanie PD 

verejného osvetlenia na stavbe „Rozšírenie nového cintorína v Spišskej Novej Vsi“ vrátane 
vypracovania rozpočtu a výkazu výmer, 

- od dodávateľa Ing. Dana Gavalierová, s.r.o., Tkáčská 2721/10, Spišská Nová Ves za 
projektové práce na projekte „Rozšírenie nového cintorína – Spišská Nová Ves“ stavebný 
objekt Vodovodná prípojka,  

- od firmy PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad za vyjadrenie k projektovej dokumentácie 
vodovodnej prípojky a určenie bodu napojenia na verejný vodovod,  

- od firmy Ing. arch. Pavel Petrík, Harichovský chodník 1, Spišská Nová Ves za vypracovanie 
PD stavby „Rozšírenie cintorína, Spišská Nová Ves“, 

- od firmy ARCH/EKO, s.r.o., Kuzmányho 2, Banská Bystrica za dielo „Rozšírenie vojenského 
cintorína v Novoveskej Hute“ vypracovanie zámerov o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. 

 zmluvná cena diela v zmysle Dodatku č. 2 k ZoD bola vo výške 471 821,59 eur s DPH, 
 firma MILANKO, spol. s r.o. v zmysle ZoD č. 392/2017 fakturovala vykonané práce v hodnote 

469 584,79 eur, teda menej o 2 236,80 eur, ktoré jej boli aj následne uhradené,  
 na základe objednávky č. 12/1800930, ktorú vystavilo mesto Spišská Nová Ves, firma MILANKO, 

spol. s r.o. vyfakturovala ďalšie práce za rekonštrukciu existujúceho chodníka pri urnových 
boxoch na novom cintoríne v hodnote 14 262,35 eur, ktorá bola následne mestom uhradená 
(interné číslo faktúry M – 1574/2018),  

 zaradené faktúry od firmy MILANKO, spol. s r.o. boli vo výške 483 847,14 eur s DPH a ostatné 
dodávateľské faktúry boli vo výške 48 361,37 eur s DPH, 
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 dve faktúry od firmy SAXON, s. r. o., Hurbanova 9, 052 01 Spišská Nová Ves s interným číslom       
M-0447/2007 a s interným číslom M-1351/2007 (spolu 6 668,78 eur v prepočte Sk na euro) boli 
zahrnuté do „Zápisu o zaradení majetku do evidencie“, ale obe tieto faktúry fyzicky neboli 
priložené k zápisu o zaradení, takže následnou kontrolou nebolo možné overiť ich právoplatnosť 
a vierohodnosť s predmetom zaradeného majetku „Rozšírenie nového cintorína v Spišskej Novej 
Vsi – 1. etapa“,  

 faktúra od firmy ARCH/EKO, s.r.o., Banská Bystrica s interným číslo M – 300/2002 v čiastke        
1 709,49 eur s predmetom zmluvy – Rozšírenie cintorína v Novoveskej Hute – vypracovanie 
zámerov podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
ktorá bola zahrnutá do „Zápisu o zaradení majetku do evidencie“ nesúvisela s predmetom 
zaradeného majetku „Rozšírenie nového cintorína v Spišskej Novej Vsi – 1. etapa“.  

 
Kontrolné zistenie č. 2  
 Tým, že prvotné doklady súvisiace so zaradením stavby „Rozšírenie nového cintorína 
v Spišskej Novej Vsi – 1. etapa“  do majetku mesta: 
a) obsahovali účtovné doklady, ktoré nesúviseli s predmetom stavby „Rozšírenie nového cintorína –          

1. etapa“, 
b) neobsahovali účtovné doklady, ktoré by potvrdili to, že s predmetom stavby „Rozšírenie nového 

cintorína – 1. etapa“ súvisia, 
suma na zaradenie stavby do majetku mesta bola navýšená o 8 378,27 eur (1 709,49 eur + 6 668,78 
eur), čím kontrolovaný subjekt porušil kapitolu B, ods. 8 Smernice č. 6/2016 – Evidovanie, odpisovanie 
a účtovanie majetku  a § 25, ods. 1 (a) a ods. 6 (a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  
 
Návrh odporúčaní na nápravu zisteného nedostatku č. 2 a na odstránenie príčin jeho vzniku: 
1. Pri zaraďovaní majetku do evidencie mesta dbať na dôslednú kontrolu vecnej a číselnej stránky 

prvotných dokladov potrebných k vyhotoveniu zápisu o zaradení majetku do evidencie.  
2 Faktúru od firmy ARCH/EKO, s.r.o., Kuzmányho 2, Banská Bystrica za dielo „Rozšírenie 

vojenského cintorína v Novoveskej Hute - vypracovanie zámerov o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie“, interné číslo M-300/2002 v čiastke 1 709,49 eur, ktorej predmet fakturácie nesúvisel 
so stavbou „Rozšírenie nového cintorína – 1. etapa“ a bola zahrnutá do celkovej sumy na 
zaradenie do majetku mesta, vyčleniť zo zápisu o zaradení uvedenej stavby do majetku mesta. 

3. Faktúry od firmy SAXON, s. r. o., Spišská Nová Ves s interným číslom M-0447/2007 v čiastke 
101 180,00 Sk a M-1351/2007 v čiastke 99 724,00 Sk, čo v prepočte na euro predstavuje ich 
súhrnnú čiastku 6 668,78 eur, pri ktorých nie je možné overiť, či predmet ich fakturácie súvisel so 
stavbou „Rozšírenie nového cintorína – 1. etapa“ a tieto faktúry boli zahrnuté do celkovej sumy na 
zaradenie do majetku mesta, vyčleniť zo zápisu o zaradení uvedenej stavby do majetku mesta. 

4. Opraviť celkovú sumu na zaradenie stavby „Rozšírenie nového cintorína v Spišskej Novej Vsi –       
1. etapa“ do majetku mesta na čiastku 523 830,24 eur.  

 
C.11.  Uplatňovanie ustanovení zákona o slobode informácií  

Následnou kontrolou povinného zverejňovania informácií z VO - Rozšírenie nového cintorína 
na webovom sídle mesta, ako verejného obstarávateľa, v rokoch 2017 až 2019 bolo zistené: 
 zverejnenie Zmluvy o dielo č. 392/2017 uzatvorenej dňa 08. 11. 2017 s firmou MILANKO spol. 

s r.o.  bolo dňa 08. 11. 2017 pod číslom ZOD_033/2017, 
 zverejnenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 392/2017 uzatvoreného dňa 13. 07. 2018 s firmou 

MILANKO spol. s r.o.  bolo dňa 13. 07. 2018 pod číslom ZOD_031/2018, 
 zverejnenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 392/2017 uzatvoreného dňa 04. 10. 2018 s firmou 

MILANKO spol. s r.o.  bolo dňa 05. 10. 2018 pod číslom ZOD_038/2018. 
        


