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Správa o výsledkoch kontrol vykonaných 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 boli riadne ukončené ďalšie tri kontroly. 

I. 
 

Číslo kontroly                                      3/2021 
Označenie kontrolovaného subjektu Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7,  

052 70 Spišská Nová Ves 
Názov kontroly Následná kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu mesta 

Spišská Nová Ves v roku 2020 
Kontrolované obdobie Rok  2020 
Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 10. 08. 2021 

 
I.1. Predmet a účel kontroly   
 Predmetom kontroly bolo plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Spišská Nová Ves (ďalej len 
mesto) za rok 2020 v členení na bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. 
 Účelom kontroly bolo poukázať na to, ako sa mesto vysporiadalo s dopadom pandémie 
ochorenia COVID-19 (ďalej len koronavírus) na vývoj skutočného plnenia príjmovej časti rozpočtu 
v roku 2020.  
 
I.2. Charakteristika subjektu kontroly 
 Kontrola bola vykonaná na finančnom oddelení Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, 
052 01 Spišská Nová Ves a z podkladov, ktoré tvorili dokumentáciu k záverečnému účtu mesta za rok 
2020. 
 
B.1.1.1.  Bežné príjmy rozpočtu v kontrolovanom období 
 V nasledujúcej tabuľke je prehľad o vývoji bežných príjmov mesta v roku 2020 – porovnanie 
schváleného rozpočtu príjmov so skutočne dosiahnutými príjmami v roku 2020 v eurách.  
  

Bežné príjmy 
za rok 2020  

Rozpočet na rok 2020 Upravený rozpočet   
na rok 2020 

Skutočnosť  
za rok 2020 

Dane z príjmov - podielová daň zo ŠR 16 012 832,00 14 595 310,00 15 427 715,19 

Dane z majetku 1 995 081,00 1 995 081,00 1 935 095,60 

Domáce dane miestne 1 453 200,00 1 308 200,00 1 156 444,64 

Nedaňové príjmy 2 638 830,00 2 742 371,00 2 640 280,52 

Úroky z vkladov 5 400,00 5 400,00 519,37 

Vlastné bežné príjmy mesta 22 105 343,00 20 646 362,00 21 160 055,32 

Bežné transfery a granty 10 795 435,00 12 864 120,00 12 693 753,40 

Spolu bežné príjmy mesta 32 900 778,00 33 517 781,00 33 861 108,39 

Príjmy rozpočtových organizácií 2 329 600,00 2 110 431,00 1 840 758,58 

Bežné príjmy vrátane RO celkom 35 230 378,00 35 628 212,00 35 701 866,97 

 

1. Vývoj ukazovateľa Bežných príjmov v roku 2020 – Daň z príjmov 
 Počas rokov 2015 až 2019 mesto zaznamenalo každoročný nárast prídelu podielovej dane zo 
ŠR. V roku 2020 bol však prídel podielovej dane oproti roku 2019 nižší o 144 465,- eur. Výpadok 
poskytnutej dani z príjmov fyzických osôb sa vláda SR snažila kompenzovať poskytnutím návratnej 
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finančnej výpomoci mestu. Výnos podielovej dane na jedného obyvateľa dosiahol za rok 2020 čiastku 
430,89 eur, čo predstavovalo pokles oproti roku 2019 o 1,89 eur.  
  Plnenie rozpočtu dane z príjmov v roku 2020: 
 Prijatý rozpočet dane z príjmov bol splnený na 96,35 %. 
 Upravený rozpočet dane z príjmov bol splnený na 105,70 %. 
 
2. Vývoj ukazovateľa Bežných príjmov v roku 2020 – Daň z majetku 
 Výber daní z majetku mal od roku 2015 stúpajúcu tendenciu. Aj prijatím Dodatku č. 2 k VZN        
č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta sa celkový príjem v roku 2020 zvýšil o 149 367,49 €. Najvýraznejší bol nárast pri dani 
zo stavieb. Na výšku výberu dane z majetku sa teda vývoj pandémie koronavírusu nepodpísal.  
 
3. Vývoj ukazovateľa Bežných príjmov v roku 2020 – Domáce dane 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame príjem za jednotlivé druhy bežných daní (špecifické služby) 
v roku 2019 a 2020 a ich porovnanie v eurách. 
 

Druh špecifickej dane 

Skutočné plnenie  

Rozdiel rok 2019 rok 2020 

za psa  37 285,26 34 546,67 -2 738,59 

za predajné automaty  1 208,30 1 087,44 -120,86 

za ubytovanie  23 916,60 16 162,00 -7 754,60 

za užívanie verejného priestranstva  192 909,36 30 638,04 -162 271,32 

za komunálny odpad  775 021,43 1 067 131,93 292 110,50 

za uloženie odpadu  20 632,11 0,00 -20 632,11 

za drobný stavebný odpad  5 758,20 4 680,00 -1 078,20 

za dobývací priestor  2 124,41 2 124,41 0,00 

za zrušené dane  51,00 74,15 23,15 

Spolu 1 058 906,67 1 156 444,64 97 537,97 
 

 Skutočný príjem daní za špecifické služby bol u všetkých kategórii nižší oproti roku 2019, 
okrem poplatku za odvoz komunálneho odpadu, kde sa predovšetkým vplyvom zvýšenia sadzieb 
v prijatom Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta zvýšil jeho skutočný príjem oproti roku 2019 
o 292 110,50 eur. Vývoj pandémie koronavírusu sa najviac podpísal na výber dane za užívanie 
verejného priestranstva, boli poskytnuté úľavy pre nájomcov nebytových priestorov mesta, daň za 
ubytovanie zaznamenala pokles, ktorý súvisel so zníženým počtom ubytovaných hostí.  
 Daň za psa – pravidelne od roku 2015 klesá. Napr. výber dane v roku 2020 bol oproti roku 2016 

nižší o 5 873,63 eur.  
 Daň za predajné automaty – oproti roku 2019 bol výber dane menší o 979,14 eur.   
 Daň za ubytovanie – v rokoch 2017 a 2018 bol mierny nárast výberu dane oproti rokom 2015 

a 2016. V roku 2020 bol výber dane za ubytovanie oproti roku 2019 nižší o 7 754,60 eur.  
 Daň za užívanie verejného priestranstva – oproti roku 2019 bol výber nižší o 162 271,32 eur. 

Hlavným dôvodom bol nulový príjem za užívanie verejného priestranstva počas Spišských trhov 
a Vianočných trhov, ktoré sa v roku 2020 kvôli pandémii koronavírusu neuskutočnili. Na celkovom 
poklese príjmov za rok 2020 sa podpísalo aj to, že mesto poskytlo oslobodenie od dane za 
užívanie verejného priestranstva od 12. 06. 2020 do 31. 12. 2020 za posedenie s umiestnením 
stolov a stoličiek na pódiu a bez pódia.  

 Daň za komunálny odpad – skutočný príjem bol oproti roku 2019 vyšší o 292 110,50 eur. 
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 Daň za uloženie odpadu – v roku 2020 nebol príjem (premenovaná na príjem 
z environmentálnych  fondov). 

 Daň za drobný stavebný odpad – v roku 2020 bol mierny pokles (o 1 078,20 eur). 
 Daň za dobývací priestor – v roku 2020 bol rovnaký ako v rokoch 2016 až 2019. 
 Zrušené dane – v roku 2020 bol príjem v čiastke 74,15 eur (príjmy za tabakové výrobky, 

z reklamy, exekúcie za staršie obdobia). 
  Plnenie rozpočtu daní za špecifické služby v roku 2020: 
 Prijatý rozpočet príjmov z daní za špecifické služby bol splnený na 79,58 %. 
 Upravený rozpočet príjmov z daní za špecifické služby bol splnený na 88,40 %. 
 
4. Vývoj ukazovateľa Bežných príjmov v roku 2020 – Nedaňové príjmy 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame porovnanie plnenia skutočných nedaňových príjmov za roky 
2019 až 2020 v eurách. 
 

Nedaňové príjmy 

Skutočné plnenie  

Rozdiel rok 2019 rok 2020 

dividendy a odvod zo zisku 69 918,97 67 313,55 - 2 605,42 

príjmy z vlastníctva - prenájom 1 292 492,77 1 357 653,86 65 161,09 

admin. poplatky - správne poplatky 110  011,00 98 794,07 - 11 216,93 

pokuty, penále a iné sankcie 25 244,54 31 545,19 6 300,65 

poplatky a platby za predaj služieb 964 064,52 856 735,23 - 107 329,29 

znečistenie ovzdušia 10 141,90 11 252,30 1 110,40 

iné nedaňové príjmy 226 085,62 216 986,32 - 9 099,30 

Spolu 2 697 959,32 2 640 280,52 - 57 678,80 
 

V percentuálnom vyjadrení bolo skutočné plnenie upraveného rozpočtu nedaňových príjmov 
za rok 2020 vo výške 96%.  

Kontrolou bolo zistené: 
1) Celkový pokles nedaňových príjmov v roku 2020 oproti upravenému rozpočtu bol vo výške 

102 090,48 eur a pokles oproti roku 2019 bol vo výške 57 678,80 eur. Najväčšou mierou k tomu 
prispel pokles poplatkov a platieb z predaja služieb vo výške 131 844,77 eur oproti plánovanému 
rozpočtu na rok 2020 a ich pokles oproti roku 2019 bol vo výške 107 329,29 eur. Bolo to hlavne 
spôsobené poklesom platieb za:  
a) energie: v priemyselnom parku (Drevárska 2), v priemyselnom parku Podskala a v nebytových 

priestoroch mesta (- 53 919,04 eur), 
b) parkovanie: parkovacie známky, karty, automaty, parkovanie pri detskej poliklinike, pri pošte 

a pomocou SMS (- 26 791,20 eur), 
c) užívanie verejného WC (- 5 553,10 eur), 
d) elektrickú energiu počas neuskutočnených Spišských trhov a Vianočných trhov (- 5 351,67 eur),  
e) výstup na kostolnú vežu, propagačný materiál mesta, knihy (- 4 840,78 eur). 

2) Náhodným výberom boli prekontrolované úľavy za nájom nebytových priestorov, ktoré boli 
poskytnuté podnikateľským subjektom v roku 2020 za prvú vlnu pandémie koronavírusu. MsZ 
schválilo dňa 02. 07. 2020 Dodatok č. 1 k Zásadám nájmu nebytových priestorov mesta Spišská 
Nová Ves, ktorý sa týkal poskytnutia zľavy z nájomného vo výške 50 % pre podnikateľov, ktorí boli 
z rozhodnutia štátu nútení svoje prevádzky zatvoriť. Mesto v dôsledku pandémie koronavírusu 
prišlo o príjem z nájmu nebytových priestorov za obdobie mesiaca marec až jún roku 2020 vo 
výške 12 091,89 eur, za celý rok 2020 bude táto suma ešte vyššia, nakoľko od októbra do 
decembra boli taktiež niektoré prevádzky v dôsledku pandémie koronavírusu zatvorené, výšku 
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úľavy a dotácie zo ŠR za toto obdobie v čase výkonu kontroly ešte nebolo možné vyčísliť, proces 
schvaľovania dotácií stále trval.  

3) Napriek tejto strate príjmov boli v roku 2020 celkové príjmy z prenájmu vyššie oproti roku 2019 o 
65 161,09 eur z dôvodu zvýšenia príjmov z prenájmu tepelného hospodárstva (dohoda s dcérskou 
obchodnou spoločnosťou Emkobel a.s.). 

  
 5. Vývoj ukazovateľa Bežných príjmov v roku 2020 – Úroky z vkladov  
 Mesto v roku 2020 nemalo uložené finančné prostriedky na termínovaných vkladoch. Príjem 
z úročenia za prvé tri mesiace roka predstavoval čiastku 519,37 eur. Od druhého štvrťroka neboli 
finančné prostriedky na účtoch úročené.  
 
6. Vývoj ukazovateľa Bežných príjmov v roku 2020 – Príjmy rozpočtových organizácií (RO) 
 Vlastné bežné príjmy RO zaznamenali oproti roku 2019 pokles o 423 888,60 eur. Výpadok 
príjmov spôsobili hlavne opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu v základných školách, 
v Správe školských zariadení a v Centre voľného času.  
 Môžeme konštatovať, že schválený rozpočet príjmov RO bol naplnený iba na 79%. Úpravou 
rozpočtu príjmov RO sa dosiahla jeho naplnenosť na 96,2%. 
 
7. Vývoj ukazovateľa Bežných príjmov v roku 2020 – Bežné granty a transfery 
 Mestu (mimo RO) bolo v roku 2020 poukázaných 9 475 276,78 eur na prenesené 
kompetencie, na sociálne účely a podporu zamestnanosti 2 484 766,55 eur, pre školy a Domov 
dôchodcov na bežné výdavky 163 980,03 eur. Ostatné transfery a granty celkom (vrátane transferov 
na zmiernenie dopadov koronavírusu) boli vo výške 577 029,71 eur.   
      Na úhradu výdavkov súvisiacich s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu, na 
dezinfekčné a ochranné prostriedky, na pomoc marginalizovaným skupinám, na výdavky spojené 
s testovaním obyvateľstva, boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 207 209,54 eur. 
 Kontrolou plnenia bežných príjmov rozpočtu v roku 2020 nebolo zistené porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
B.1.1.2.  Kapitálové príjmy rozpočtu v kontrolovanom období 

 Príjmy z predaja majetku boli rozpočtované v čiastke 200 000,- eur na príjmy z predaja 
pozemkov pre žiadateľov, ktorí si potrebovali majetkovo usporiadať vlastníctvo k nim, skutočné 
plnenie príjmov bolo vo výške 174 967,06 eur. 
 Príjmy z kapitálových transferov a grantov vo výške 114 470,- eur sa zapojili do rozpočtu až 
po oznámení poskytovateľov o úspešnosti podaných projektov, podpísaní zmlúv a prijatí platieb, 
z toho bolo 4 680,- eur poskytnutých z MIRRI SR na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu 
v marginalizovaných skupinách. 
 Kontrolou plnenia kapitálových príjmov rozpočtu v roku 2020 nebolo zistené porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
B.1.1.3.  Príjmové finančné operácie rozpočtu v kontrolovanom období 
 Pôvodný rozpočet príjmových finančných operácií na rok 2020 počítal iba s prídelom 
z rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov. V priebehu roka bol upravený na čiastku 
2 355 226,- eur, skutočné plnenie príjmov bolo vo výške 2 371 441,44 eur. Prevody z rezervného 
fondu boli realizované na základe skutočných výdavkov a schválené boli uzneseniami MsZ. 
Nedočerpaná čiastka prevodu z rezervného fondu tvorila časť jeho zostatku.  
 Kontrolou plnenia rozpočtu príjmových finančných operácií v roku 2020 nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
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Zhrnutie: 
- v nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o vývoji celkových príjmov mesta v rokoch 2018 až 2020, 

porovnanie skutočného plnenia rozpočtu príjmov v eurách, 
 

 
Druh príjmov 

Skutočné plnenie 

rok 2018 rok 2019 rok 2020 
Bežné príjmy 31 132 611,28 34 260 074,89 35 701 866,97 

Kapitálové príjmy 578 354,07 1 823 653,17 289 437,06 

Finančné operácie 1 496 129,71 1 077 585,12 2 371 441,44 

Spolu 33 207 095,06 37 161 313,18 38 362 745,47 

 

- v roku 2020 nebol zaznamenaný pokles príjmovej stránky rozpočtu mesta v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi,   

- mierny pokles bol v príjmovej časti rozpočtu mesta zo ŠR – príjem podielu dane z príjmov fyzických 
osôb,  

- pokles z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb bol kompenzovaný zvýšením miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miernym zvýšením daní z majetku, 
hlavne dane z nehnuteľnosti, ktorú Inštitút finančnej politiky nazval spoločensky spravodlivejšiu 
a ekonomicky menej škodlivú,  

- pokles príjmovej časti rozpočtu mesta bol kompenzovaný aj využitím ponúkanej návratnej 
bezúročnej finančnej výpomoci zo strany štátu vo výške 810 000,- eur so splatnosťou 4 roky, s prvou 
splátkou od roku 2024, na úhradu výdavkov na samosprávne funkcie mesta, 

- bol zaznamenaný niekoľkoročný pokles príjmov z daní za psa, v budúcom období je preto potrebné 
preveriť dôvody poklesu tejto špecifickej dane,   

- mesto v dôsledku 1. vlny pandémie koronavírusu (obdobie marec až jún roku 2020)  prišlo o príjem 
z nájmu nebytových priestorov vo výške 12 091,89 eur, za celý rok 2020 sa táto suma 
pravdepodobne ešte navýšila,  

- značný pokles bol zaznamenaný pri vlastných príjmoch RO v roku 2020 hlavne kvôli opatreniam 
súvisiacich s pandémiou koronavírusu (pokles oproti roku 2019 o 423 888,60 eur), 

- novovzniknuté úlohy obcí v súvislostí so šírením epidémie, ako aj vynakladané náklady na 
protiepidemiologické opatrenia v roku 2020 mali značný vplyv na menšie čerpanie finančných 
prostriedkov mesta na tovary a služby. 

II. 
 

Číslo kontroly                                      1/II/2021 
Označenie kontrolovaného subjektu Mesto Spišská Nová  Ves, Radničné námestie 7,  

052 70 Spišská Nová Ves 
Názov kontroly Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským 

zastupiteľstvom Spišská Nová Ves v roku 2020 
Kontrolované obdobie Rok 2020 
Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 10. 08. 2021 
 

I.  Predmet  a účel kontroly   
 Predmetom kontroly bola kontrola uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Spišská Nová 
Ves (ďalej len MsZ) v roku 2020. 
 Účelom kontroly bolo preveriť plnenie/splnenie prijatých uznesení, dôvody 
neplnenia/nesplnenia prijatých uznesení, počet a dôvody zrušenia prijatých uznesení. 
 
C.12.1. Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení pri zabezpečovaní MsZ v roku 2020 
 Kontrolou bolo zistené, že Mestský úrad Spišská Nová Ves (ďalej len MsÚ) v kontrolovanom 
období: 
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- zabezpečoval všetky organizačné a administratívne veci MsZ, primátora mesta, ako aj 
orgánov zriadených pri MsZ, 

- zabezpečoval písomnú agendu MsZ a primátora mesta, 
- prostredníctvom portálu Mestské zastupiteľstvo zabezpečoval odborné podklady a iné 

písomnosti na všetky rokovania MsZ a komisií zriadených pri MsZ, 
- vypracovával všetky písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta, 
- vykonával všetky všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia MsZ a rozhodnutia mesta. 

 Kontrolou činnosti MsÚ pri zabezpečovaní MsZ v roku 2020 nebolo zistené porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
C.12.2.1. Evidencia uznesení prijatých MsZ v roku 2020 
 Kontrolou bolo zistené: 
- v roku 2020 bolo 6 riadnych zasadnutí MsZ (dňa 20. 02. 2020, 28. 05. 2020, 02. 07. 2020, 17. 07. 

2020, 24. 09. 2020, 10. 12. 2020), na ktorých bolo prijatých celkovo 185 uznesení, z toho bolo: 
- 128 ukladacích uznesení, ktorými MsZ schválilo predkladaný materiál a uložilo konkrétne úlohy na 

ich splnenie, 
- 24 schvaľovacích uznesení, ktorými MsZ schválilo predložený materiál, 
- 19 uznesení, ktorými MsZ zobralo na vedomie predkladaný materiál, 1 uznesenie MsZ nezobralo 

na vedomie, 
- 6 zriaďovacích uznesení - určenie overovateľov a schválenie návrhovej komisie na príslušnom 

MsZ, 
- neschválených bolo 6 uznesení, 
- 1 uznesenie, ktorým  MsZ rozhodlo o stiahnutí 2 bodov z rokovania MsZ,  

- prehľad o typovom rozdelení uznesení MsZ prijatých v roku 2020 uvádzame v nasledujúcom grafe. 
 

 
 

Z grafického znázornenia vyplýva, že v kontrolovanom roku bolo na zasadnutiach MsZ 
prijatých najviac ukladacích uznesení (tvorili 69 % všetkých prijatých uznesení), schvaľovacie 



 8

uznesenia tvorili takmer 13 % a uznesenia typu „MsZ berie, resp. neberie na vedomie“ tvorili takmer 
11 % všetkých prijatých uznesení.  
 Všetky prijaté uznesenia MsZ v roku 2020 boli evidované v informačnom systéme Korwin -
modul Uznesenia od poradového č. 214/2020 do č. 398/2020. 
 
Kontrolou predložených, ale poslancami MsZ neschválených 6 uznesení v roku 2020 bolo zistené, 
že neschválené boli uznesenia s číslami: 232, 234, 316, 349, 378, 388. Dôvody neschválenia týchto 
uznesení: 

- č. 232/2020 – žiadaný lesný pozemok na základe nájomnej zmluvy užíva a obhospodaruje 
spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., ktorý ako nájomca žiadaných pozemkov 
nesúhlasil s predajom pozemkov za účelom výstavby chaty s nutnosťou výrubu stromov, pozemky 
sú v ochrannom pásme lesa (obec Dedinky), 

- č. 234/2020 – predaj pozemku za účelom výstavby rodinného domu na Tehelnej ulici, ktorý by 
viedol k nekoncepčnému rozdrobeniu mestských pozemkov bez územnej prípravy systému 
zástavby, dopravného riešenia, napojenia na inžinierske siete, atď., 

- č. 316/2020 – žiadosť o odkúpenie pozemku za účelom parkovania motorových vozidiel bola 
zamietnutá, nakoľko žiadateľka vlastnila garážový box v danej lokalite a t. č. s ňou prebiehalo 
súdne konanie v povinnosti zdržať sa konania spočívajúceho v neoprávnenom státí motorovými 
vozidlami na danom pozemku, 

- č. 349/2020 – predaj pozemku v mestskej časti Novoveská Huta podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j. prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže - 
hlasovaním MsZ nebolo splnené kvórum na jeho schválenie, 

- č. 378/2020 – zámena pozemkov v rovnakej hodnote nachádzajúce sa pri autobusovej stanici do 
výlučného vlastníctva žiadateľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, t. j. využitím dôvodu hodného osobitného zreteľa - hlasovaním MsZ nebolo 
splnené kvórum na jeho schválenie,  

- č. 388/2020 – výpožička kancelárskych priestorov v budove Multicentra pre účely poskytovania 
verejnoprospešných služieb v oblasti regionálneho rozvoja športu, využitím dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení - hlasovaním MsZ nebolo splnené kvórum na jeho schválenie. 
 

C.12.2.2. Kontrola plnenia/splnenia uznesení prijatých MsZ v roku 2020 
 Kontrolou bolo zistené: 
- návrhy uznesení boli súčasťou predkladaných materiálov na všetkých 6 zasadnutiach MsZ, 
- všetky uznesenia prijaté MsZ boli podpísané primátorom mesta,  
- všetky uznesenia boli zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta v súlade 

so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o slobode informácií, 
- z celkového počtu 128 ukladacích uznesení bolo 14 uznášajúcich a 114 schvaľovacích uznesení. 

 
Z hľadiska lehoty plnenia/splnenia prijatých 128 ukladacích uznesení MsZ v roku 2020 bolo:  
- 54 uznesení splnených v priebehu roka 2020, 
- 62 uznesení splnených v priebehu roka 2021, 
- 8 uznesení v plnení, t. j. s termínom plnenia/splnenia do 31. 12. 2021, 
- 1 uznesenie zrušené v roku 2020, 
- 3 uznesenia zrušené v priebehu roka 2021,  
- v roku 2020 primátor mesta nepozastavil výkon žiadneho prijatého uznesenia. 

 
Kontrolou nesplnených a zrušených uznesení prijatých v roku 2020 bolo zistené: 
- uznesenia s predĺženým termínom plnenia/splnenia do 31. 12. 2021 sa týkali vysporiadania 

vzťahov k nehnuteľnostiam, proces vysporiadania vzťahov naďalej trvá, 
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- zrušené uznesenia č. 236/2020 a 237/2020 sa týkali realizácie obchodnej verejnej súťaže objektu 
Levočská č. 14, do ktorej sa ale žiaden záujemca neprihlásil, 

- uznesenie č. 291/2020 bolo zrušené z dôvodu, že stavebníkom a vlastníkom stavby nebol žiadateľ,  
- zrušené uznesenie č. 398/2020 (odkúpenie pozemkov v súkromnom vlastníctve – ulica Fándlyho, 

na ktorých je verejná komunikácia) bolo zrušené z dôvodu, že došlo k jeho zákonnému nesplneniu.  
Kontrolou 85 nesplnených uznesení prijatých ešte v roku 2019 bolo zistené: 
- 73 uznesení bolo splnených v priebehu roka 2020, 
- 4 uznesenia boli splnené v priebehu roka 2021, 
- 5 uznesení bolo v plnení, t. j. s termínom plnenia/splnenia do 31. 12. 2021, 
- 3 uznesenia boli v priebehu roka 2021 zrušené. 

 
Kontrolou 3 nesplnených uznesení prijatých ešte v roku 2018 bolo zistené: 
- uznesenia boli v plnení, t. j. s termínom plnenia/splnenia do 31. 12. 2021: 

- uznesenie č. 456/2018 - predaj pozemku do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov             
a nebytových priestorov na ulici Trieda 1. mája 53 - z kupujúcich uzatvoril s mestom kúpnu zmluvu 
iba jeden, zvyšní budú opätovne vyzvaní na uzatvorenie zmluvného vzťahu,  

- uznesenie č. 513/2018 - zmluva o zriadení vecného bremena - bezodplatného užívania 
futbalového štadióna v prospech SFZ, predlženie termínu bolo potrebné kvôli procesu pridelenia 
súpisného čísla, ktoré už je t. č. pridelené, na zasadnutí MsZ bude zmluva o zriadení vecného 
bremena samostatným bodom rokovania, 

- uznesenie č. 514/2018 - projekt Supernápad - Skvelá ÚPrava ExteRiéru ZŠ Komenského - 
predlženie termínu bolo potrebné kvôli schvaľovaciemu procesu Ministerstva životného prostredia 
SR, rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo 
mestu doručené v júni roku 2021, pri najbližšej kontrole plnenia uznesení MsZ navrhujeme toto 
uznesenie vyhodnotiť ako zrušené.  

 
C.12.2.3. Pravidelná kontrola prijatých uznesení v roku 2020 vykonávaná MsÚ 
 Náhodným výberom bola vykonaná kontrola vedenia, evidencie prijatých uznesení na 
zasadnutí MsZ s poradovým číslom 13 a 16 vykonaná povereným zamestnancom MsÚ.  

 
Kontrolou dodržiavania rokovacieho poriadku MsZ pri vedení evidencie a  kontroly 

plnenia/splnenia uznesení MsZ v roku 2020 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
 
C.12.2.4. Prehľad o obsahu schválených uznesení MsZ v roku 2020 
  V nasledujúcom grafe predkladáme prehľad o obsahu všetkých 179 schválených uznesení 
v roku 2020: 



 10

 
 

 Z grafického znázornenia vyplýva, že z celkového počtu 179 schválených uznesení MsZ 
v roku 2020 tvorili takmer 51 % uznesenia týkajúce sa usporiadania navrhovaných vzťahov 
k nehnuteľnostiam, nasledovali uznesenia z práce samosprávnych orgánov MsZ, mestských výborov 
a komisií zriadených pri MsZ (15 %) a uznesenia týkajúce sa prijatia VZN a dodatkov k nim        
(takmer 9 %). 
 

III. 
 

Číslo kontroly                                      2/II/2021 
Označenie kontrolovaného subjektu Mesto Spišská Nová  Ves, Radničné námestie 7,  

052 70 Spišská Nová Ves 
Názov kontroly Kontrola plnenia opatrení prijatých kontrolovanými 

subjektmi na odstránenie zistených nedostatkov 
z následných kontrol vykonaných hlavným 
kontrolórom mesta Spišská Nová Ves v roku 2020 

Kontrolované obdobie Rok 2020 
Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom  

10. 08. 2021 
 

I.1. Predmet a účel kontroly   
 Predmetom kontroly bolo overiť časové a vecné plnenie opatrení prijatých kontrolovanými 
subjektmi na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom 
mesta Spišská Nová Ves (ďalej len HK) v roku 2020. 
 Účelom kontroly bolo preveriť a vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých kontrolovanými 
subjektmi na základe výsledkov vykonaných kontrol. 
 
C.1.  Prehľad o pláne kontrolnej činnosti a kontrolách vykonaných HK v roku 2020 

Uznesením MsZ: 
- číslo 189/2019 bol schválený plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020, 
- číslo 269/2020 bol  schválený plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020. 
 Prehľad o kontrolách vykonaných HK v roku 2020, ako aj o ich výsledkoch uvádzame 
v nasledujúcej tabuľke. 
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P. č. 

 

Názov kontroly 

 

Kontrolovaný subjekt 
Výsledok 

kontroly 

Počet 
kontrolných 

zistení 

 
P/S 

Kontroly vykonané v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v I. polroku 2020 

 

1 

Následná kontrola vybavovania 
sťažností a petícií v meste Spišská 
Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves,  
Radničné námestie 7,  
052 70 Spišská Nová Ves 

Správa - - 

 

2 

 
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 

1. Gymnázium Javorová  
SNV, 

2. Evanjelická materská škola 
SNV,   

3. Spojená škola Max. M. 
Kolbeho SNV,  

4. Súkromná materská škola 
Alžbetka SNV, 

5. Súkromná materská škola 
Brantia SNV, 

6. Základná škola sv. Cyrila 
a Metoda SNV 

 

Správa 

 

- 

 

- 

 

3 

 
Dodržiavanie a uplatňovanie 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov a interných noriem pri 
vyraďovaní a likvidácii majetku mesta 
vo vybraných rozpočtových                    
a príspevkových organizáciách mesta 
Spišská Nová Ves 

 
1. Domov dôchodcov 

v Spišskej Novej Vsi, 
Brezová 32, SNV 

Návrh 
správy 

Správa 

 

1 

 

2/2 

 

 
2. STEZ, Za Hornádom 15,    

SNV 

Návrh 
správy 

 
 Správa 

 

3 

 

7/7 

 

4 

 

Následná kontrola hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
použitia finančných prostriedkov z 
rozpočtu mesta na propagáciu a 
prezentáciu mesta za kontrolované 
obdobie 

 
Kancelária primátora mesta, 
Radničné námestie 7,  
SNV 

 

Návrh 
správy 

Správa 

 

5 

 

4/4 

 

5 

 
Kontrola obstarávania výstavby nového 
cintorína a následná realizácia 

Mestský úrad  
Štefánikovo námestie 1, 
odd. komunálneho servisu 
SNV 

Návrh 
správy 

Správa 

 

2 

 

2/2 

Kontroly vykonané v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v II. polroku 2020 

 

6 

Kontrola plnenia uznesení prijatých 
Mestským zastupiteľstvom Spišská 
Nová Ves v roku 2019 

Mesto Spišská Nová Ves,  
Radničné námestie 7, SNV 

 

Správa 

 

- 

 

- 

 

7 

Následná kontrola plnenia opatrení 
prijatých kontrolovanými subjektmi na 
odstránenie zistených nedostatkov 
z následných kontrol vykonaných 
hlavným  kontrolórom mesta Spišská 
Nová Ves v roku 2019 

 
Mesto Spišská Nová Ves,  
Radničné námestie 7, SNV 

 

 

Správa 

 

- 

 

- 

 

8 

Následná kontrola dodržiavania  
a uplatňovania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných noriem 
mesta v oblasti poskytnutia a použitia 
účelovej dotácie z rozpočtu mesta 
vybraných subjektom za rok 2019 
 

 
Mestský úrad  
Štefánikovo námestie 1, 
oddelenie sociálnych vecí, 
SNV 

 

Návrh 
správy 

Správa 

 

3 

 

3/3 
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9 

 

Následná kontrola uplatňovania zákona 
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 
znení neskorších predpisov pri 
uzatvárania dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného 
pomeru v meste Spišská Nová Ves za 
r. 2019 

 
Mestský úrad  
Štefánikovo námestie 1, 
oddelenie právne, 
SNV 

 

 

Správa 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10 

 
Následná kontrola čerpania 
kapitálových výdavkov vo vybranej 
príspevkovej organizácii mesta  
Spišská Nová Ves v rokoch 2018 
a 2019 

1.Mestské kultúrne centrum, 
Radničné námestie 4,  

SNV 
 

Návrh 
správy  

Správa 

 

1 

 

4/4 

2.Zoologická záhrada Spišská 
Nová Ves, Sadová 6,  

SNV 

Návrh 
správy  

Správa 

 

1 

 

 

3/3 

 
Legenda: P – prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 
 S – splnené prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 
 
C.2. Plnenie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich  

vzniku 
 Kontrolou bolo preverené plnenie/splnenie opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi na 
odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných HK v roku 2020 tak, ako to uvádzame 
v nasledujúcom prehľade: 
 
Kontrola č. 1/2020 - Následná kontrola vybavovania sťažností a petícií v meste Spišská Nová 

Ves 
 Pri výkone kontroly neboli kontrolné zistenia, kontrola bola v zmysle zákona o finančnej 
kontrole  a  audite ukončená Správou o výsledku kontroly, ktorá bola v zákonnej lehote doručená 
zástupcovi kontrolovaného subjektu dňa 12. 03. 2020.  
 
Kontrola č. 2/2020 - 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 

 Pri výkone kontroly neboli kontrolné zistenia, kontrola bola v zmysle zákona o finančnej 
kontrole a audite ukončená Čiastkovými správami o výsledku kontroly, ktoré boli v zákonnej lehote 
doručené zástupcom kontrolovaných subjektov.  
 
Kontrola č. 3/2020 - Dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

interných noriem pri vyraďovaní a likvidácii majetku mesta vo vybraných 
rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta Spišská Nová Ves 

Kontrola bola vykonaná: 
- v rozpočtovej organizácii Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, Brezová 32, Spišská Nová Ves, 

výsledkom kontroly bolo 1 kontrolné zistenie, kontrolovaný subjekt prijal v stanovenom termíne 
opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku, prijaté opatrenia boli splnené. 

- v príspevkovej organizácii Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves, 
výsledkom kontroly boli 3 kontrolné zistenia, kontrolovaný subjekt prijal v stanovenom termíne 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prijaté opatrenia boli splnené. 

 Čiastkové správy o výsledkoch kontroly boli v zákonnej lehote doručené kontrolovaným 
subjektom.  
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Kontrola č. 4/2020 - Následná kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na propagáciu 
a prezentáciu mesta za kontrolované obdobie 

 Kontrola bola vykonaná v Kancelárii primátora, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves. 
Výsledkom kontroly bolo 5 kontrolných zistení, kontrolovaný subjekt prijal v stanovenom termíne 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prijaté opatrenia boli splnené. 
 Správa o výsledkoch kontroly bola kontrolovanému subjektu doručená v zákonnej lehote.  
  
Kontrola č. 5/2020 - Kontrola obstarávania výstavby nového cintorína a následná realizácia 
 Kontrola bola vykonaná na MsÚ, na oddelení výstavby a dopravy. Výsledkom kontroly boli 2 
kontrolné zistenia, kontrolovaný subjekt prijal v stanovenom termíne opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov, prijaté opatrenia boli splnené. 
 Správa o výsledkoch kontroly bola v zákonnej lehote doručená kontrolovanému subjektu.  
  
Kontrola č. 1/II/2020 - Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Spišská 

Nová Ves v roku 2019 
 Pri výkone kontroly neboli kontrolné zistenia, kontrola bola v zmysle zákona o finančnej 
kontrole a audite ukončená Správou o výsledku kontroly, ktorá bola v zákonnej lehote doručená 
zástupcovi kontrolovaného subjektu.  
 
Kontrola č. 2/II/2020 - Následná kontrola plnenia opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi 

na odstránenie zistených nedostatkov z následných kontrol vykonaných 
hlavným kontrolórom mesta Spišská Nová Ves v roku 2019 

 Pri výkone kontroly neboli kontrolné zistenia, kontrola bola v zmysle zákona o finančnej 
kontrole a audite ukončená Správou o výsledku kontroly, ktorá bola v zákonnej lehote doručená 
zástupcovi kontrolovaného subjektu.  
 

Kontrola č. 3/II/2020 - Následná kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytnutia       
a použitia účelovej dotácie z rozpočtu mesta vybraným subjektom za 
rok 2019 

 Kontrola bola vykonaná na MsÚ, na oddelení sociálnych vecí. Výsledkom kontroly boli 3 
kontrolné zistenia, kontrolovaný subjekt prijal v stanovenom termíne opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov, prijaté opatrenia boli splnené. 
 Správa o výsledkoch kontroly bola kontrolovanému subjektu doručená v zákonnej lehote.  
 
Kontrola č. 4/II/2020 - Následná kontrola uplatňovania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru v Meste Spišská Nová Ves za 
rok 2019 

 Pri výkone kontroly neboli kontrolné zistenia, kontrola bola v zmysle zákona o finančnej 
kontrole a audite ukončená Správou o výsledku  kontroly, ktorá bola doručená zástupcovi 
kontrolovaného subjektu v zákonnej lehote.  
  
Kontrola č. 5/II/2020 - Následná kontrola čerpania kapitálových výdavkov vo vybranej                                                        

príspevkovej organizácii mesta Spišská Nová Ves v rokoch 2018 – 2019 
Kontrola bola vykonaná v príspevkových organizáciách mesta: 

- Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, Spišská Nová Ves, výsledkom kontroly bolo 1 
kontrolné zistenie, kontrolovaný subjekt prijal v stanovenom termíne opatrenia na odstránenie 
zisteného nedostatku, prijaté opatrenia boli splnené, 
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- Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, výsledkom kontroly bolo 1 
kontrolné zistenie, kontrolovaný subjekt prijal v stanovenom termíne opatrenia na odstránenie 
zisteného nedostatku, prijaté opatrenia boli splnené. 

 Čiastkové správy o výsledkoch kontroly boli v zákonnej lehote doručené kontrolovaným 
subjektom.  
  
C.3. Prehľad o kontrolách v roku 2020 podľa kontrolovaných subjektov  
 V nasledujúcom diagrame uvádzame prehľad o tom, ktorých kontrolovaných subjektov sa 
obsah kontrol v roku 2020 týkal: 
 

 
 
 
Z diagramu vyplýva, že kontroly boli realizované na oddeleniach MsÚ, vo vybraných 

príspevkových a rozpočtových organizáciách mesta (Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi, 
Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves, 
Mestské kultúrne stredisko v Spišskej Novej Vsi), ako aj v školských a predškolských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom nie je mesto SNV a ktorých činnosť je čiastočne dotovaná z rozpočtu mesta. 
 
C.4. Prehľad o kontrolách v roku 2020 podľa obsahu 
 V ďalšom diagrame uvádzame prehľad o kontrolách vykonaných v roku 2020 podľa obsahu, 
ktorého sa týkali. Z diagramu vyplýva, že obsahom kontrol boli rôzne oblasti a činnosti mestskej 
samosprávy. Boli tam aj kontroly, ktoré je HK povinný realizovať v zmysle zákona o obecnom zriadení.  

1 kontrola 
Školské 

a predškolské 
zariadenia, ktorých 

zriaďov. nie je 
mesto SNV  

2 kontroly 
RO a PO mesta: 

ZOO SNV, 
DD SNV, 

STEZ SNV, 
MKC SNV 

 
4 kontroly 

Vybrané 
oddelenia MsÚ 

 
3 kontroly 

Mesto 
Spišská Nová 

Ves 

10  
kontrol 

vykonaných v 
roku 2020 
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Zhrnutie:  

- z celkového počtu 10 vykonaných kontrol v roku 2020 bolo 5 kontrol bez kontrolných zistení a 5 
kontrol, v ktorých boli kontrolné zistenia,  

- pri kontrolách, v ktorých neboli kontrolné zistenia, bola kontrola ukončená Správou z kontroly, pri 
kontrolách, v ktorých boli kontrolné zistenia, bola kontrola ukončená Návrhom správy a následne 
Správou z kontroly, 

- pri 5 kontrolách vykonaných v roku 2020 bolo celkom 16 kontrolných zistení,  
- k týmto kontrolným zisteniam HK navrhol kontrolovaným subjektom celkom 68 odporúčaní na 

odstránenie zistených nedostatkov,  
- kontrolované subjekty v  2 prípadoch podali HK námietky ku kontrolným zisteniam, opodstatnené 

námietky HK zohľadnil a neopodstatnené námietky spolu s odôvodnením neopodstatnenosti 
oznámil kontrolovanému subjektu v Správe o výsledku kontroly, 

- kontrolované subjekty v určenej lehote prijali ku kontrolným zisteniam celkom 25 opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, z ktorých 24 bolo splnených 
a 1 prijaté opatrenie bolo v plnení. 

 
 Kontrolou plnenia opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi na odstránenie 
zistených nedostatkov z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta Spišská Nová Ves 
v roku 2020 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov. 
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