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Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2020 
 

 V súlade s § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves za rok 2020. 
 
I. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v roku 2020 

 
Pri výkone kontrolnej činnosti v roku 2020 sa hlavný kontrolór mesta riadil Pravidlami kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves, ktoré boli schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva Spišská Nová Ves (ďalej len MsZ) č. 198/2016 dňa 15. 06. 2016 a plánom kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na prvý a druhý polrok 2020, ktoré boli schválené uzneseniami MsZ.  

Všetky následné kontroly boli vykonávané v súlade s § 18f ods. 1 písm. a) zákona o obecnom 
zriadení nezávisle a nestranne. Správy o výsledku kontrol som predkladal poslancom MsZ priamo na 
najbližšie zasadnutie MsZ.  

Po ukončení každej následnej kontroly bol vypracovaný návrh správy/správa alebo iba správa. 
Návrh správy/správa boli vypracované, ak boli pri výkone kontroly kontrolné zistenia. Iba správa bola 
vypracovaná, ak pri výkone kontroly neboli kontrolné zistenia. V oboch prípadoch bol návrhy správy 
a správa doručené v zákonnej lehote zástupcovi kontrolovaného subjektu. 

Pri následných kontrolách, výsledkom ktorých boli kontrolné zistenia kontrolovaný subjekt 
v lehote určenej hlavným kontrolórom prijal odporúčané opatrenia hlavného kontrolóra na nápravu 
nedostatkov zistených následnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. Následne kontrolovaný 
subjekt predložil hlavnému kontrolórovi v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Kontrola splnenia týchto opatrení 
bola predmetom samostatnej následnej kontroly hlavného kontrolóra mesta v rámci schváleného plánu 
kontrolnej činnosti na príslušné obdobie. 
 

A. Prehľad o následných kontrolách v roku 2020 
 

V roku 2020 bolo hlavným kontrolórom mesta vykonaných celkom 10 následných kontrol. Päť 
následných kontrol bolo ukončených Návrhom správy/Správou z následnej kontroly, päť následných 
kontrol bolo ukončených Správou z následnej kontroly.  
 Prehľad o ukončených následných kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom mesta v roku 
2020 uvádzam v tabuľke č.1. 

Tabuľka č. 1 

 
P. č. 

 

 
Názov následnej kontroly 

 
Kontrolovaný subjekt 

 
1 
 

Následná kontrola vybavovania sťažností a petícií v meste Spišská Nová 
Ves 

Mesto Spišská Nová Ves, 
PO a RO organizácie  

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 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, 
Spojená škola sv. M .M. Kolbeho, 

Evanjelická MŠ,  
Gymnázium Javorová, 

Cirkevná MŠ, 
Súkromná MŠ BRANTIA, 
Súkromná MŠ Alžbetka 

 
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 

Domov dôchodcov SNV, 
STEZ SNV 

 



 

3 
 

 
 

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 SNV 

 

 
5 

 
Kontrola obstarávania výstavby nového cintorína a následná realizácia 
 

 
Mesto Spišská Nová Ves 

 
 

6 

 

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

Mesto Spišská Nová Ves 

 
7 

 

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

Mesto Spišská Nová Ves 

 
8 

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 

 
MsÚ – oddelenie sociálnych vecí 

 

 
9 

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 
r. 2019 

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

ZOO SNV, 
Mestské kultúrne centrum SNV 

 
B. Výsledky následných kontrol vykonaných v roku 2020 

 
Následná kontrola č. 1 - Následná kontrola vybavovania sťažností a petícií v meste Spišská 

Nová   Ves 
 Následná kontrola bola vykonaná dokladovým spôsobom na útvare hlavného kontrolóra mesta 
Spišská Nová Ves.  
 Pri výkone následnej kontroly neboli kontrolné zistenia, ktoré by poukazovali na porušenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Správa o výsledku následnej kontroly bola dňa 12. 03. 2020 
doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu.  
 Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 13. zasadnutí dňa 02. 07. 2020, 
uznesením MsZ číslo 303/2020 bola poslancami MsZ vzatá na vedomie. 
 
Následná kontrola č. 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 

Kontrolovanými subjektmi boli: 
- Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 3046/8, 052 01 Spišská Nová Ves, 
- Cirkevná materská škola, Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves, 
- Brantia – súkromná materská škola, Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, 
- Súkromná materská škola Alžbetka, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves, 
- Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves, 
- Evanjelická materská škola, Štefánikovo námestie 21, 052 01 Spišská Nová Ves,  
- Gymnázium Javorová, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves. 
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 Pri výkone následnej kontroly neboli kontrolné zistenia, ktoré by poukazovali na porušenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Čiastkové správy o výsledku následnej kontroly boli 
v zákonnej lehote doručené zástupcovi kontrolovaného subjektu.  
 Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 13. zasadnutí dňa 02. 07. 2020, 
uznesením MsZ číslo 303/2020 bola poslancami MsZ vzatá na vedomie. 
 
Následná kontrola č. 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 

 Následná kontrola bola vykonaná v jednej rozpočtovej a jednej príspevkovej organizácii mesta: 
- Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len Domov 

dôchodcov v Spišskej Novej Vsi),  
- Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len STEZ 

Spišská Nová Ves). 
 Pri výkone následnej kontroly v rozpočtovej organizácii Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi 
bolo kontrolné zistenie, ktoré súviselo s nedodržaním všeobecne záväzných právnych predpisov pri 
fyzickej likvidácii vyradeného a neupotrebiteľného majetku.  
 Pri výkone následnej kontroly v príspevkovej organizácii STEZ Spišská Nová Ves boli                
kontrolné zistenia, ktoré súviseli s neúplnou dokumentáciou a dokladovaním spôsobu fyzickej likvidácie 
vybraného vyradeného a neupotrebiteľného majetku, ako aj s neoverením vybranej finančnej operácie 
súvisiacej s vyraďovaním prebytočného a neupotrebiteľného majetku základnou finančnou kontrolou.  
 V Návrhu čiastkovej správy hlavný kontrolór navrhol zástupcovi kontrolovaného subjektu 
odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Zástupca 
kontrolovaného subjektu v zákonnej lehote prijal opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku. Čiastková správa o výsledku následnej kontroly bola v zákonnej lehote 
doručená zástupcom oboch kontrolovaných subjektov. 
 Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 15. zasadnutí dňa 24. 09. 2020, 
uznesením MsZ číslo 333/2020 bola poslancami MsZ vzatá na vedomie.   
 
Následná kontrola č. 4 -  Následná kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na propagáciu 
a prezentáciu mesta za kontrolované obdobie 

 Následná kontrola bola vykonaná na oddelení kancelárie primátora mesta Spišská Nová Ves.   
 Pri výkone následnej kontroly boli kontrolné zistenia, ktoré súviseli s nedôsledným overovaním 
vybraných finančných operácií základnou finančnou kontrolou a so zákonným zverejňovaním faktúr 
a objednávok v zmysle zákona o slobode informácií na webovom sídle mesta.  
 V Návrhu správy hlavný kontrolór mesta navrhol zástupcovi kontrolovaného subjektu 
odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin jeho vzniku. Kontrolovaný 
subjekt v zákonnej lehote prijal opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie ich 
vzniku. Následne bola Správa o výsledku následnej kontroly v zákonnej lehote doručená zástupcovi 
kontrolovaného subjektu. 
 Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 15. zasadnutí dňa 24. 09. 2020, 
uznesením MsZ číslo 333/2020 bola poslancami MsZ vzatá na vedomie.   
 
Následná kontrola č. 5 -  Kontrola obstarávania výstavby nového cintorína a následná realizácia 
 Následná kontrola bola vykonaná na oddelení výstavby a dopravy na Mestskom úrade v 
Spišskej Novej Vsi.   
 Pri výkone následnej kontroly boli kontrolné zistenia. Jedno kontrolné zistenie súviselo 
s nedodržiavaním zákona o finančnej kontrole pri overovaní vybranej finančnej operácie, druhé                 
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s  navýšením hodnoty dokončenej stavby pri jej následnom zaradení do majetku mesta o finančnú 
čiastku, ktorá nesúvisela s dokončenou stavbou.  
 V Návrhu správy hlavný kontrolór navrhol zástupcovi kontrolovaného subjektu odporúčania       
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin jeho vzniku. Kontrolovaný subjekt v zákonnej 
lehote prijal opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie ich vzniku. Následne bola 
Správa o výsledku následnej kontroly v zákonnej lehote doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu. 
 Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 13. zasadnutí dňa 02. 07. 2020, 
uznesením MsZ číslo 303/2020 bola poslancami MsZ vzatá na vedomie.   
 
Následná kontrola č. 6 - Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 

Spišská Nová Ves v roku 2019 
 Následná kontrola bola vykonaná dokladovým spôsobom na útvare hlavného kontrolóra mesta 
Spišská Nová Ves.  
 Pri výkone následnej kontroly neboli kontrolné zistenia, ktoré by poukazovali na porušenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Správa o výsledku následnej kontroly bola dňa 24. 08. 2020 
doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu.  
 Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 15. zasadnutí dňa 24. 09. 2020, 
uznesením MsZ číslo 333/2020 bola poslancami MsZ vzatá na vedomie. 
 
Následná kontrola č. 7 -  Následná kontrola plnenia opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi 

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

 Následná kontrola bola vykonaná dokladovým spôsobom na útvare hlavného kontrolóra mesta 
Spišská Nová Ves.  
 Pri výkone následnej kontroly neboli kontrolné zistenia, ktoré by poukazovali na porušenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Správa o výsledku následnej kontroly bola dňa 28. 08. 2020 
doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu.  
 Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 15. zasadnutí dňa 24. 09. 2020, 
uznesením MsZ číslo 333/2020 bola poslancami MsZ vzatá na vedomie. 
 
Následná kontrola č. 8 - 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 

 Následná kontrola bola vykonaná na oddelení sociálnych vecí na Mestskom úrade v Spišskej 
Novej Vsi.   
 Pri výkone následnej kontroly boli kontrolné zistenia. Súviseli s nedodržiavaním príslušných 
ustanovení platného VZN pri poskytovaní dotácií organizáciám tretieho sektora v sledovanom období, v 
nedôslednej kontrole vierohodnosti žiadateľov o poskytnutie dotácie v dostupných registroch 
právnických osôb, v neúplnom a nedôslednom zverejňovaní informácií o poskytnutí verejných 
finančných prostriedkov na webovom sídle mesta. 
 V Návrhu správy hlavný kontrolór navrhol zástupcovi kontrolovaného subjektu odporúčania       
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin jeho vzniku. Kontrolovaný subjekt v zákonnej 
lehote prijal opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Následne 
bola Správa o výsledku následnej kontroly v zákonnej lehote doručená zástupcovi kontrolovaného 
subjektu. 
 Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 16. zasadnutí dňa 10. 12. 2020, 
uznesením MsZ číslo 372/2020 bola poslancami MsZ vzatá na vedomie.   
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Následná kontrola č. 9 -  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 

 Následná kontrola bola vykonaná na právnom oddelení Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.   
 Pri výkone následnej kontroly neboli kontrolné zistenia, ktoré by poukazovali na porušenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Správa o výsledku následnej kontroly bola dňa 10. 11. 2020 
doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu.  
 Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 16. zasadnutí dňa 10. 12. 2020, 
uznesením MsZ číslo 372/2020 bola poslancami MsZ vzatá na vedomie. 
 
Následná kontrola č. 10 - Následná kontrola čerpania kapitálových výdavkov vo vybranej 

príspevkovej organizácii mesta Spišská Nová Ves v rokoch               
2018 – 2019 

 Následná kontrola bola vykonaná vo vybraných príspevkových organizáciách mesta – 
Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi a Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi.  
 Pri výkone následnej kontroly v oboch kontrolovaných subjektoch bolo po jednom kontrolnom 
zistení. Týkali sa nedodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám pri zverejňovaní zákaziek 
s nízkou hodnotou v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 
 V Návrhu správy hlavný kontrolór mesta navrhol zástupcovi kontrolovaného subjektu 
odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin jeho vzniku. Kontrolovaný 
subjekt v zákonnej lehote prijal opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku. Následne bola Správa o výsledku následnej kontroly v zákonnej lehote doručená zástupcovi 
kontrolovaného subjektu. 
 Správa o výsledkoch kontroly bola predložená MsZ na jeho 16. zasadnutí dňa 10. 12. 2020, 
uznesením MsZ číslo 372/2020 bola poslancami MsZ vzatá na vedomie. 
 
II.  Kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2020 
  
 Kontrola vybavovania sťažností a petícií, ktoré boli mestu adresované na prešetrenie 
a vybavenie v roku 2020 bola vykonávaná hlavným kontrolórom mesta v súlade: 
- s § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení, 
-  so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

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

o petičnom práve). 
 Sťažnosti a petície v roku 2020 boli vedené na útvare hlavného kontrolóra mesta oddelene od 
ostatných písomností. 
 V roku 2020 bolo mestu adresovaných na prešetrenie a vybavenie 6 podaní, ktoré boli 
v zmysle zákona o sťažnostiach zaevidované ako sťažnosť.  Tri sťažnosti boli vybavené s výsledkom – 
neopodstatnená sťažnosť. Jedna sťažnosť bola vybavená s výsledkom – čiastočne opodstatnená 
sťažnosť. Pri tejto sťažnosti boli sťažovatelia písomne informovaní o prijatých opatreniach na 
odstránenie zistených nedostatkov.  
 Ďalšie dve sťažnosti boli v zmysle zákona o sťažnostiach odložené. Jedna sťažnosť bola 
odložená z dôvodu nepodpísania sťažnosti sťažovateľom po jej elektronickom doručení, druhá sťažnosť 
bola odložená z dôvodu, že vo veci, ktorá bola predmetom sťažnosti, konal iný orgán verejnej správy.  
 Všetky sťažnosti v roku 2020 boli prešetrené a vybavené v súlade so zákonom o sťažnostiach. 
O výsledku vybavenia sťažnosti boli sťažovatelia písomne informovaní v odoslanom oznámení o 
výsledku vybavenia sťažnosti. 
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 Prehľad o sťažnostiach, ktoré boli mestu adresované na prešetrenie a vybavenie v roku 2020 
uvádzame v tabuľke č. 2. 

Tabuľka č. 2 
Interné 
číslo 

 
Obsah sťažnosti 

Dátum 
evidencie 

Dátum 
vybavenia 

 
Značka 

 
Výsledok 

1 Sťažnosť na šírenie hluku od susedov 03. 04. 2020 15. 04. 2020 V ODL 
2 Sťažnosť na šírenie hluku od susedov 29. 04. 2020 15. 05. 2020 V N 
3 Sťažnosť na postup pri riešení žiadosti o odkúpenie pozemku 17. 08. 2020 30. 09. 2020 V N 

4 Sťažnosť na postup riaditeľa školy 10. 09. 2020 15. 10. 2020 V O 
5 Sťažnosť na rušivý, nežiaduci a nepríjemný hluk 14. 10. 2020 13. 01. 2021 V ODL 

6 Sťažnosť na nečinnosť MsÚ (odstránenie protipovodňového valu) 04. 11. 2020 22.01.2021 V N 
 
Legenda:  Značka: V – Vybavená; Výsledok: O – Opodstatnená,  N – Neopodstatnená, ODL – Odložená. 

  
 V roku 2020 boli mestu adresované 2 petície. Obe boli prešetrené a vybavené v súlade so 
zákonom o petičnom práve. O výsledku vybavenia petície bola písomne informovaná osoba, ktorá 
petíciu podala, resp. osoba určená na styk s orgánom verejnej správy.  
 Prehľad o prijatých a vybavených petíciách bol počas roka 2020 priebežne zverejňovaný na 
webovom sídle mesta a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.  
 Prehľad o petíciách, ktoré boli mestu v roku 2020 adresované na prešetrenie a vybavenie 
uvádzam v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3 

Interné 
číslo 

 
Obsah petície 

Dátum 
evidencie 

Dátum 
vybavenia 

 
Značka 

 

1 Petícia za zavedenie jednosmernej prevádzky na ulici Juraja Fándlyho 
a Obrancov mieru v Spišskej Novej Vsi 

 
06. 03. 2020 

 
15. 04. 2020 

 

V 

 
2 

Petícia za úpravu komunikácie na Nitrianskej ulici v Spišskej Novej Vsi 
a vybudovanie cyklochodníka v tejto časti Nitrianskej ulice, na ktoré 
bolo vydané stavebné povolenie 

 
24. 09. 2020 

 
04. 11. 2020 

 
V 

 
Legenda:  Značka: V – Vybavená 
 
 

III.  Ďalšia odborná činnosť hlavného kontrolóra v roku 2020 
 

 V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta v roku 2020 
predkladal návrhy plánu kontrolnej činnosti poslancom MsZ takto: 
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2020 - dňa 28. 05. 2020 na            

12. zasadnutí MsZ, uznesením MsZ č. 269/2020 bol návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 
2020 schválený,  

- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021 - dňa 10. 12. 2020 na       
16. zasadnutí MsZ, uznesením MsZ č. 373/2020 bol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 
schválený. 

 V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta: 
- vypracoval odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za 

rok 2019, ktoré bolo dňa 28. 05. 2020 predložené na 12. zasadnutie MsZ, pričom bolo MsZ vzaté na 
vedomie,  

- vypracoval odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky 2021 
až 2023, ktoré bolo dňa 10. 12. 2019 predložené na 16. zasadnutie MsZ, následne bolo MsZ vzaté 
na vedomie.  

 V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení bola hlavným kontrolórom mesta 
dňa 20. 02. 2020 na 11. zasadnutí MsZ predložená správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Spišská Nová Ves za rok 2019, uznesením č. 226/2020 MsZ predloženú správu zobralo na 
vedomie. 
 V súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení: 



 

8 
 

- bola hlavným kontrolórom mesta vypracovaná Analýza efektívnosti financovania rekonštrukcie 
miestnych komunikácii v rokoch 2017 - 2018, ktorá bola doplnkom k následnej kontrole č. II/5/2019 - 
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta Spišská Nová Ves na rekonštrukciu miestnych komunikácií v rokoch 2017 – 2018, ktorá bola 
dňa 02. 07. 2020 predložená na 13. zasadnutie MsZ.  

 V súlade s § 18f ods. 1 písm. i) zákona o obecnom zriadení s poukázaním na ustanovenie § 17 
ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 
- hlavný kontrolór mesta vypracoval Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre 

prijatie návratných zdrojov financovania v roku 2020 - poskytnutie návratnej finančnej 
výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností v súvislosti 
s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným 
predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19, uznesením MsZ č. 327/2020 na 15. zasadnutí MsZ 
dňa 24. 09. 2020 bolo schválené prijatie bezúročné návratnej finančnej výpomoci zo ŠR pre mesto 
Spišská Nová Ves. 

 Na útvare hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves bola v roku 2020 vedená: 
- centrálna evidencia sťažností a petícií, ktoré boli mestu adresované na prešetrenie a vybavenie, 
- centrálna evidencia a aktualizácie riadiaco-organizačných noriem Mestského úradu v Spišskej 

Novej Vsi.       
 
 
 
  
        
 


