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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 kontroly. 

I. 
 

Číslo kontroly                                      5/2/2021 
Označenie kontrolovaného subjektu Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7,  

052 70 Spišská Nová Ves 
Názov kontroly Kontrola hospodárnosti využívania verejných financií pri  

drobných nákupoch mesta a jeho rozpočtových  
a príspevkových organizácií za roky 2019, 2020 a 2021 

Kontrolované obdobie Rok y 2019 - 2021 
Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 01. 12. 2021 

 
ÚVOD 

 
 Pri kontrole hospodárneho využívania verejných financií pri drobných nákupoch sme 
mali na zreteli hlavne tieto skutočnosti: 
1. za hospodárne, efektívne a účinné využívanie rozpočtových finančných prostriedkov mesta 

zodpovedá primátor mesta, 
2. za hospodárenie s rozpočtovými finančnými prostriedkami v rámci zabezpečenia samosprávnych 

funkcií mesta v rozsahu im zverenej pôsobnosti podľa Organizačného poriadku zodpovedá 
riaditeľ rozpočtovej a príspevkovej organizácie mesta,  

3. pri nakladaní s verejnými prostriedkami je mesto povinné dodržiavať príslušné ustanovenia zákona 
o finančnej kontrole a audite, zákona o slobodnom prístupe k informáciám a ostatné 
vnútorné riadiaco-organizačné normy,  

4. neúplne a nedôsledne vyplnená a zverejnená objednávka, bez bližšej špecifikácie predmetu 
a celkovej hodnoty objednaného plnenia nabáda pri verejnej kontrole zverejnených zmlúv, faktúr 
a objednávok k podozreniam na nehospodárne využívanie verejných finančných prostriedkov, 

5. kontrola procesu verejného obstarávania v meste sa riadi zákonom o verejnom obstarávaní 
a internou smernicou o verejnom obstarávaní,  

6. súčasťou vnútorného kontrolného systému mesta je aj interná smernica pre Systém vedenia 
účtovníctva a obeh účtovných dokladov v Meste Spišská Nová Ves, ktorá určuje 
zamestnancom zodpovednosť za správnosť a úplnosť dokladov na vykazovanie a overovanie 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

 
I.1. Predmet a účel kontroly   
 Predmetom kontroly bola kontrola drobných nákupov realizovaných na Mestskom úrade 
v Spišskej Novej Vsi, vo vybranej príspevkovej organizácii mesta a vo vybraných rozpočtových 
organizáciách mesta v rokoch 2019 – 2021.  
 Bolo preverené aj dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o finančnej kontrole a audite), 
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 povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr 
v kontrolovanom období a proces verejného obstarávania vybranej zákazky.  
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 Účelom kontroly bolo poukázať na úroveň transparentného vynakladanie finančných 
prostriedkov v kontrolovaných subjektoch so zameraním na podrobnú technickú špecifikáciu 
nakupovaných tovarov a obstarávaných prác a služieb za účelom verejnej kontroly.  
 
I.2. Subjekty kontroly 
 Kontrola bola vykonaná v týchto vybraných subjektoch: 
- Mesto Spišská Nová Ves: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 
- Príspevková organizácia mesta: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská   

Nová Ves, 
- Rozpočtové organizácie mesta:  

- Domov dôchodcov Spišská Nová Ves, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves,  
- Centrum voľného času, Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves,  
- Základná škola, Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves.   

 
C.2.1. Bežné výdavky rozpočtu samosprávy  
C.2.1.1.  Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť bežných výdavkov 

v sledovanom období 
I. Kontrolovaný subjekt:  Mestský úrad Spišská Nová Ves 

Náhodným výberom bola vykonaná kontrola hospodárnosti využívania verejných financií 
kontrolovanými subjektmi pri drobných nákupoch v kontrolovanom období, bolo zistené: 
1. v obchodnom styku s dodávateľom Chovanec - výťahy, s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská 

Nová Ves v roku 2021: 
- Zmluva o obstaraní vecí s číslom zverejnenia ZOOV_505/2012 bola zverejnená s nesprávnou 

informáciou o dátume podpisu a dátume platnosti,  
- obidve zmluvy (číslo zverejnenia ZOOV_505/2012, ZOOV_865/2014) boli zverejnené 

s nedostatočnou anonymizáciou (vybielením podpisov a pečiatok zmluvných strán), 
- keďže sa jednalo o staršie druhy zmlúv, ktoré boli uzatvorené predovšetkým na práce súvisiace 

s opravou a údržbou výťahov v zariadeniach mesta, kontrolovanému subjektu bolo adresované 
odporúčanie hlavného kontrolóra - aktualizovať tieto zmluvy ako príkazné zmluvy.  

2. v obchodnom styku s dodávateľom - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/209, 053 15 Hrabušice 
v rokoch 2020 - 2021: 
- Kúpna zmluva (tonery) s číslom zverejnenia KZH_010/2020 v celkovej sume 4 117,26 eur 

s DPH bola zverejnená bez prílohy č. 1 –  cenníka, 
- na zverejnenej zmluve nie je preukázané uzatvorenie - čiastočne vybielené podpisy 

a pečiatky zmluvných strán a dátum podpisu (zverejnená je pdf verzia pred podpisom zmluvy),  
- celková suma dodávateľských faktúr, ktoré boli dodávateľom vyfakturované v zmysle  

uzatvorenej zmluvy bola vo výške 5 586,68 eur, 
-  základná finančná kontrola (ďalej len ZFK) dodávateľskej faktúry a zmluvy tak nebola 

vykonaná  v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite (odvolávka na zmluvu, ktorej 
zmluvná cena už bola prekročená, vystaveniu dodávateľskej faktúry malo predchádzať 
uzatvorenie objednávky). 

3. v obchodnom styku s dodávateľom - Laser servis, spol. s.r.o., Na bielenisku 4, 902 01 Pezinok 
v rokoch 2019 a 2020: 
- zverejnená bola Kúpna zmluva (tonery) s číslom. zverejnenia KZH_001/2019 v hodnote           

0,00 eur a príloha č. 1 – cenník,  
- zverejnená bola zmluva v čistom pdf súbore - neboli čiastočne vybielené podpisy, pečiatky 

zmluvných strán, dátumy podpisov,  
- na zverejnenej prílohe č. 1 neboli čiastočne vybielené podpisy a pečiatky dodávateľa, 
- na vystavených objednávkach a dodávateľských faktúrach bol nesprávne uvádzaný názov 

subjektu a sídlo, 
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- dodávateľská faktúra s interným číslom M-627/20 sa odvoláva na toho času neplatnú kúpnu 
zmluvu, vystaveniu dodávateľskej faktúry malo predchádzať uzatvorenie objednávky,  

- ZFK vykonaná na krycom liste k faktúre nebola vykonaná v súlade so zákonom o finančnej 
kontrole a audite (nebol overený súlad s uzatvorenou zmluvou). 

4. v obchodnom styku s dodávateľom - Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 
Bratislava - Rača v roku 2020: 
- celková fakturovaná suma nebola zhodná so sumou objednaného plnenia uvedeného na 

objednávke – rozdiel bol v započítaní dane z pridanej hodnoty a balného, 
-  ZFK vykonaná na krycom liste k faktúre nebola vykonaná v súlade so zákonom o finančnej 

kontrole a audite. 
5. v obchodnom styku s dodávateľom - MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 

Smižany v roku 2021:  
- na webom sídle mesta bol zverejnený iba nefunkčný odkaz na Kúpnu zmluvu – kancelárske 

potreby (číslo zverejnenia KZH_002/2021) v čiastke 0,00 eur, zmluva v pdf súbore nebola 
vôbec zverejnená.  

6. v obchodnom styku s dodávateľom - KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok 
v roku 2020:  
- vo všetkých objednávkach k faktúram bol uvedený predmet „Objednávame u Vás kancelárske a 

hygienické potreby“ bez bližšej cenovej špecifikácie,  
- na stránke mesta bol zverejnený iba nefunkčný odkaz na Kúpnu zmluvu s číslom zverejnenia 

KZH_001/2020, zmluva v pdf súbore nebola vôbec zverejnená. 
7. v obchodnom styku s dodávateľom - MVDr. Martinko Albert VETCENTRUM, Brusník 1885/6, 052 

01 Spišská Nová Ves v roku 2021:  
- vo všetkých objednávkach k faktúram bol uvedený predmet „Objednávam si u Vás veterinárne 

úkony“ bez bližšej cenovej špecifikácie,  
- zmluva na veterinárnu činnosť uzavretá dňa 01. 07. 2008 nebola zverejnená, platnosť zmluvy 

skončila dňa 30. 06. 2020 dohodou o ukončení.  
8. v obchodnom styku s dodávateľom - Ing. Mesarčík Ján, Záborského 1609/18, 052 01 Spišská 

Nová Ves v roku 2021:  
- nesprávne bol uvedený subjekt ako fyzická osoba (bez IČO), dodávateľská faktúra s interným 

číslom M-1237/21 bola vystavená dňa 16. 08. 2021 na právnickú osobu, 
- vo vystavených objednávkach v rokoch 2019 až 2021 bol uvedený nesprávny typ subjektu –  

fyzická osoba (bez IČO). 
9. v obchodnom styku s dodávateľom - Alena Samoľová, Spišský Hrušov 315, 053 63 Spišský 

Hrušov v roku 2021:  
- ku všetkým faktúram boli zverejnené objednávky s textom „Objednávam si u Vás krmivo pre 

útulok SNV“ na konkrétny mesiac – február až august v jednotnej hodnote 500,00 eur s DPH,  
- rámcová zmluva na krmivo pre zvieratá v útulku a karanténnej stanici v nebola uzatvorená. 

10.  kontrolovaný subjekt vo vybraných zverejnených objednávkach v roku 2019 dodávateľov - 
PROGRUP SK, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava – Ružinov,  SAFETY 1, s.r.o., Levočská 
412/20, 052 01 Spišská Nová Ves, SPORT RETTER, s. r. o., Štefánikovo námestie 26/19, 052 
01 Spišská Nová Ves v roku 2019: 
- neuviedol bližšie špecifikovaný predmet objednávky. 

 
 Kontrolné zistenia hlavného kontrolóra mesta, ktoré boli obsahom Návrhu správy 
z kontroly a boli predložené kontrolovanému subjektu, sa týkali: 
1. porušenia § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a všeobecných 

ustanovení pre obeh účtovných dokladov uvedených v internej smernici č. 2/2016 Systém vedenia 
účtovníctva a obeh účtovných dokladov Meste Spišská Nová Ves,   
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2. nezverejnenia náhodne kontrolovaných kúpnych zmlúv s dodávateľmi na webovom sídle mesta 
v znení, v ktorom boli skutočne uzatvorené, čím bol porušený § 5a zákona 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

II. Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves  
Náhodným výberom bola vykonaná kontrola hospodárnosti využívania verejných financií 

kontrolovaným subjektom pri drobných nákupoch v kontrolovanom období, bolo zistené: 
-  v obchodnom styku s dodávateľmi - Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - 

Staré Mesto v roku 2021, Fictum Libor, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves v roku 2020, 
SPORT RETTER, s.r.o., Štefánikovo námestie 19, 052 01 Spišská Nová v roku 2019:  
- vo vybraných zverejnených objednávkach nebol bližšie špecifikovaný predmet objednávky,  
- na objednávkach a dodávateľských faktúrach bol uvedený nesprávny názov subjektu,  
- ZFK na vybraných objednávkach nebola vykonaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a 

audite,  
- ZFK vykonaná na krycom liste k vybraným faktúram zodpovednými zamestnancami  nebola 

v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite. 
 

 Kontrolné zistenia hlavného kontrolóra mesta, ktoré boli obsahom Návrhu správy 
z kontroly a boli predložené kontrolovanému subjektu, sa týkali: 
-  porušenia § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a všeobecných 

ustanovení pre obeh účtovných dokladov uvedených v internej smernici č. 2/2016 Systém vedenia 
účtovníctva a obeh účtovných dokladov Meste Spišská Nová Ves.   

 
III. Kontrolovaný subjekt: Domov Dôchodcov Spišská Nová Ves, Brezová 32, Spišská Nová Ves  

Náhodným výberom bola vykonaná kontrola hospodárnosti využívania verejných financií 
kontrolovaným subjektom pri drobných nákupoch v kontrolovanom období, bolo zistené: 
1. v obchodnom styku s dodávateľom - AJVA s.r.o., Hlavná 47, 056 01 Gelnica v roku 2021:  

- Rámcová dohoda so zmluvným partnerom bola zverejnená bez prílohy č. 1 (č. zverejnenia 
T_2_2020), 

- na zverejnenej zmluve v pdf verzii nebolo preukázané jej uzatvorenie - čiastočne vybielené 
podpisy a pečiatky zmluvných strán. 

2. v obchodnom styku s dodávateľom - LUANA, spol. s r.o., Námestie M. Pajdušáka 46, 053 11 
Smižany v roku 2020:  
-   uvedený bol nepresný názov subjektu,   
- vo vystavenej objednávke č. 4/2000324 nebol bližšie špecifikovaný obsah účtovného dokladu: 

druh tovaru, peňažná suma, alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva. 
3. v obchodnom styku s dodávateľom - DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves,              

Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves v roku 2019:  
-  v kúpnej zmluve (č. zverejnenia POT_8_2018) bol uvedený nepresný názov subjektu, 
- v zverejnenom Dodatku č. 1 k zmluve nie je riadne preukázané jej uzatvorenie – dátumy 

podpisov, čiastočne vybielené podpisy a pečiatky zmluvných strán (zverejnená je pdf verzia 
pred podpisom), 

-  ZFK na krycom liste k faktúre nebola vykonaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole          
a audite, 

- ZFK na krycom liste ku Kúpnej zmluve nebola vykonaná v súlade so zákonom o finančnej 
kontrole a audite, 

- bol nesprávne uvedený dátum podpisu Dodatku č. 1 na webovom sídle dňa 01. 04. 2019 
(správny je 18. 03. 2019), 

- ZFK na krycom liste k dodatku dňa 18. 03. 2019 nebola vykonaná v súlade so zákonom 
o finančnej kontrole a audite. 
 



 6

 Kontrolné zistenia hlavného kontrolóra mesta, ktoré boli obsahom Návrhu správy 
z kontroly a boli predložené kontrolovanému subjektu sa týkalo: 
1. porušenia § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, všeobecných 

ustanovení pre obeh účtovných dokladov uvedených v internej smernici č. 2/2016 Systém vedenia 
účtovníctva a obeh účtovných dokladov Meste Spišská Nová Ves,  

2. porušenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 
IV. Kontrolovaný subjekt: Základná škola Nad Medzou, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves  

Náhodným výberom bola vykonaná kontrola hospodárnosti využívania verejných financií 
kontrolovaným subjektom pri drobných nákupoch v kontrolovanom období, bolo zistené: 
1. v obchodnom styku s dodávateľom - Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin v roku 2021:  

- objednávka č. 8/2100055 vo výške 853,42 eur s DPH bola zverejnená bez uvedenia predmetu 
objednávky – v priebehu kontroly bol text predmetu objednávky kontrolovaným subjektom 
doplnený, 

- ZFK realizovaná na objednávke nebola vykonaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole       
a audite, 

- ZFK realizovaná na krycom liste k faktúre s interným č. 117/2021 dňa 28. 05. 2021 nebola 
vykonaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite. 

2. v obchodnom styku s dodávateľom - MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1 A, 053 11 Smižany 
v roku 2020:  
- v mesiacoch január až júl 2020 bola zverejňovaná nepresná adresa sídla subjektu, v priebehu 

kontroly bola adresa opravená, 
- zverejnená dodávateľská faktúra s interným č. 131/2020 bez uvedeného dátumu úhrady – 

dátum úhrady bol v priebehu kontroly kontrolovaným subjektom doplnený, 
- ZFK realizovaná na objednávke č. 6/2000066 dňa 04. 06. 2020 nebola vykonaná v súlade so  

zákonom o finančnej kontrole a audite,   
- zverejnená dodávateľská faktúra s interným č. 131/2020 vo výške 290,82 eur s DPH bez 

uvedeného dátumu úhrady – dátum úhrady bol v priebehu kontroly kontrolovaným subjektom 
doplnený, 

- ZFK na krycom liste k faktúre s interným č. 131/2020 dňa 17. 06. 2020 nebola vykonaná 
v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite. 

3. v obchodnom styku s dodávateľom František Jánoš – DREVOVÝROBA, Štúrova 40, 053 42 
Krompachy v roku 2019 :  
- objednávka vo výške 1 670,00 eur s DPH bola zverejnená bez uvedenia predmetu 

objednávky – v priebehu kontroly bol text predmetu objednávky kontrolovaným subjektom 
doplnený, 

- ZFK na objednávke č. 1/1900168 nebola vykonaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole 
a audite, 

- ZFK na krycom liste k faktúre s interným č. 303/2019 nebola vykonaná v súlade so zákonom 
o finančnej kontrole a audite. 
 

 Kontrolné zistenie hlavného kontrolóra mesta, ktoré bolo obsahom Návrhu správy 
z kontroly a bolo predložené kontrolovanému subjektu sa týkali: 
- porušenia § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a všeobecných 

ustanovení pre obeh dokladov uvedených v internej smernici č. 2/2016 Systém vedenia účtovníctva 
a obeh účtovných dokladov Meste Spišská Nová Ves.   
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V. Kontrolovaný subjekt: Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves   
Náhodným výberom bola vykonaná kontrola hospodárnosti využívania verejných financií 

kontrolovaným subjektom pri drobných nákupoch v kontrolovanom období, bolo zistené: 
1. v obchodnom styku s dodávateľom - K_CORP, s.r.o., Radlinského 2231/20, 052 01 Spišská 

Nová Ves v roku 2020:  
- dňa 01. 09. 2017 bola s dodávateľom uzatvorená zmluva č. OUTZAR_MKM09_2017 na servis 

softvéru počas rokov 2017 - 2020, ktorá nebola na webovom sídle zverejnená,  
- uvedená bola nepresná adresa dodávateľa,  
- ZFK na krycom liste k faktúre nebola vykonaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole          

a audite. 
2. v obchodnom styku s dodávateľom Albín Ivák – ELMONT, Stredná Roveň 1267/10, 034 84 

Liptovské Sliače v roku 2020:  
- uvedený bol nesprávny názov subjektu, jeho adresa sídla a IČO, 
- ZFK na krycom liste k faktúre s interným č. 509/2020 realizovaná dňa 21. 12. 2020 nebola 

vykonaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite. 
3. v obchodnom styku s dodávateľom - Bc. Sedláčková Jana,  Chemikov 87/13, 972 71 Nováky 

v roku 2019:  
- ZFK na krycom liste k faktúre s interným č. 398/2019 realizovaná dňa 28. 07. 2019 nebola 

vykonaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite.  
 

 Kontrolné zistenia hlavného kontrolóra mesta, ktoré boli obsahom Návrhu správy 
z kontroly a boli predložené kontrolovanému subjektu, sa týkali: 
1. nedodržiavania § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite pri overovaní 

finančných operácií použitia verejných financií pred ich bezhotovostnou úhradou,  
2. nezverejnenia uzavretej zmluvy s dodávateľom na webovom sídle, čím bol porušený § 5a zákona 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

ZÁVER 
 

 V Návrhu správy z kontroly boli hlavným kontrolórom mesta navrhnuté kontrolovanému 
subjektu tieto odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
- pri overovaní finančných operácií alebo ich častí ZFK dôsledne dodržiavať príslušné ustanovenia 

zákona o finančnej kontrole a audite,   
- úhradu faktúry nie je možné zrealizovať, ak na nej nebola vykonaná ZFK v súlade so zákonom 

o finančnej kontrole a audite, 
- pri formálnej kontrole dodávateľskej faktúry prekontrolovať všetky jej potrebné prílohy 

(objednávka, zmluva, dodací list, príjemka, názov a sídlo dodávateľa podľa obchodného registra 
a pod.) a až následne predložiť faktúru na úhradu, 

- v prípade, ak fakturovaná cena dodávateľskej faktúry prekročí celkovú cenu rámcovej alebo inej 
uzavretej zmluvy, je potrebné na tento tovar alebo službu vyhotoviť objednávku, resp. vypracovať 
dodatok k platnej zmluve, 

- uzatvorené zmluvy s dodávateľmi, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami, 
zverejňovať na webovom sídle mesta v zmysle zákona o slobode informácií,  

- zmluvy zverejňovať v znení, v ktorom boli skutočne uzatvorené a preto je vhodné, aby bol tento 
súlad pred ich zverejnením skontrolovaný, 

- pred zverejnením je potrebné zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich    
informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje (t.j. zabezpečiť tzv.    
anonymizáciu), 

- pri vyhotovovaní objednávok dbať na zadávanie bližšej špecifikácie predmetu objednávky, hlavne 
popis objednaného plnenia a celkovú hodnotu objednaného plnenia, 
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- pri vypracovaní objednávok zadávať dodávateľov z aktuálneho registra právnických a fyzických 
osôb, 

- pri obstarávaní bežných tovarov a služieb prevažne prevádzkového charakteru (napr. kancelárske 
potreby, papier, deratizačné alebo dezinsekčné služby, veterinárne služby a pod.) využívať 
rámcové zmluvy, v ktorej množstvo nie je presne známe. Do predpokladanej hodnoty rámcovej 
zmluvy zahrnúť maximálnu predpokladanú hodnotu všetkých tovarov, služieb plánovaných počas 
trvania rámcovej zmluvy, 

- pri evidencii majetku dôsledne dodržiavať internú smernicu mesta „Smernica č. 6/2016 – 
Evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku“ v časti B. Všeobecné a osobitné ustanovenia, časť 
1.6. Účtovanie drobného dlhodobého hmotného majetku. 
 

 Opatrenia, ktoré na základe odporúčaní hlavného kontrolóra v stanovenej lehote prijal 
kontrolovaný subjekt na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, sú predpokladom 
ďalšieho skvalitnenia transparentnosti a hlavne hospodárnosti využívania verejných financií pri 
drobných nákupoch v meste Spišská Nová Ves.  
 

II. 
 

Číslo kontroly                                      4/II/2021 
Označenie kontrolovaného subjektu Mesto Spišská Nová  Ves, Radničné námestie 7,  

052 70 Spišská Nová Ves 
Názov kontroly Následná kontrola založenia a hospodárenia 

obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb SNV, 
s.r.o., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves,      
v  ktorej má mesto vlastnícky podiel  

Kontrolované obdobie Rok 2020-2021 
Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 07. 12. 2021 
 

I.1. Predmet a cieľ kontroly   
 Predmetom kontroly bolo preveriť proces založenia obchodnej spoločnosti, majetkové 
a finančné vzťahy mesta a spoločnosti.  
 Cieľom kontroly bola kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta obchodnou spoločnosťou Mestský 
podnik služieb SNV, s. r. o, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves v rozsahu dotýkajúcom sa 
tohto majetku. 
 
I.2. Subjekt kontroly 
 Kontrola bola vykonaná v subjekte -  obchodná spoločnosť MEPOS SNV, s. r. o., Štefánikovo 
námestie 1, Spišská Nová Ves, IČO: 52473732 za kontrolované obdobie rokov 2020 a 2021. 
 
A.1. Zriadenie, vznik, zmena organizácie 

MEPOS SNV s. r .o., Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len MEPOS 
SNV) bola založená na základe schválených uznesení Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves 
(ďalej len MsZ) na 4. zasadnutí MsZ dňa 25. 04. 2019.   
 Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 06. 11. 2020 bolo vypracované Úplné znenie 
zakladateľskej listiny s účinnosťou od dňa 01. 01. 2021.  
 Kontrolou zápisu predmetu podnikania spoločnosti v zakladateľskej listiny a v obchodnom 
registri nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
A.2. Vymedzenie predmetu podnikania spoločnosti  
 Z predmetu podnikania spoločnosti v zmysle zakladateľskej listiny vyberáme: 
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- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),  

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,  
- administratívne služby, 
- vedenie účtovníctva, 
- nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovom hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného 

vozidla, 
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, 
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 
- reklamné a marketingové služby, 
- skladovanie a pomocné činnosti v doprave, atď. 

 
A.3. Orgány obchodnej spoločnosti 

V súlade s prijatou Zakladateľskou listinou boli vytvorené tieto orgány spoločnosti: 
a) valné zhromaždenie, 
b) konateľ spoločnosti, 
c) dozorná rada. 

Uznesením MsZ č. 323/2020 zo dňa 24. 09. 2020 bol s účinnosťou od 01. 01. 2021 za zástupcu 
mesta v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti MEPOS SNV schválený p. Tomáš Hamráček.   

Uznesením MsZ č. 44/2019 boli schválení zástupcovia mesta (poslanci MsZ) do orgánov 
spoločnosti. Prvými členmi dozornej rady boli - Mgr. Tomáš Cehlár, MUDr. Iveta Fulková, MUDr. Peter 
Zelený. 
 V kontrolovanom období boli 2 zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti a 3 
zasadnutia Dozornej rady spoločnosti, z ktorých boli vyhotovené zápisnice. 

Kontrolou ustanovenia a činnosti orgánov spoločnosti MEPOS SNV v kontrolovanom 
období nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 
  
A.4.1. Obchodná spoločnosť ako registrovaný sociálny podnik 
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z. 
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon 
o sociálnej ekonomike) vydalo spoločnosti MEPOS SNV dňa 01. 09. 2019 „OSVEDČENIE“ o priznaní 
štatútu registrovaného sociálneho podniku. Druhom priznaného registrovaného sociálneho podniku 
bol: INTEGRAČNÝ PODNIK.  
 Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku (ďalej RSP): Konateľ, Valné 
zhromaždenie, Dozorná rada, Poradný výbor.  
 Spoločnosť ako RSP zriadil poradný výbor, ktorý tvorili traja členovia – Juraj Harenčár, Pavol 
Šebest a Milan Pokuta. Dvaja členovia sú zamestnanci - priamo zainteresované osoby a jeden člen je 
zamestnanec, ktorý je zároveň znevýhodnenou osobou. V kontrolovanom období boli 2 zasadnutia 
poradného výboru RSP, z ktorých boli vyhotovené zápisnice. 
 RSP ako integračný podnik splnil merateľný pozitívny sociálny vplyv za rok 2020.  
 
A.6. Forma hospodárenia spoločnosti  

Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva spôsobom zodpovedajúcim príslušným 
všeobecne záväzným právnym predpisom. Účtovným obdobím je kalendárny rok. Činnosť 
vykonávanú ako RSP je MEPOS SNV povinný v zmysle §14 ods. 3 zákona o sociálnej ekonomike 
sledovať prostredníctvom tvorby analytickej evidencie. Konateľ spoločnosti každý rok zabezpečuje 
zostavenie riadnej a mimoriadnej účtovnej uzávierky v lehote vyplývajúcej zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Konateľ zabezpečuje spracovanie výročnej správy za účtovné obdobie.  
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C.8.   Správa a ochrana majetku 
Majetkové postavenie a hospodárenie mesta s majetkom je upravené Zákonom č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí a internými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ktoré boli schválené 
uznesením MsZ č. 44/2011 a č. 188/2012 s účinnosťou od 11. 05. 2021. 

 
C.8.1.1 Základné imanie MEPOS SNV 
 Jediným spoločníkom spoločnosti bolo Mesto Spišská Nová Ves (ďalej len mesto) v zastúpení 
primátora mesta. Základné imanie (ďalej len ZI) spoločnosti pri jej založení bolo 5 000,00 eur, čo bol 
peňažný vklad, ktorý mesto splatilo dňa 24. 06. 2019 bankovým prevodom na účet spoločnosti. 
K zmenám ZI od založenia spoločnosti ku dňu výkonu kontroly nedošlo. 

Kontrolou ZI a jeho zmien v kontrolovanom období nebolo zistené porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
C.8.1.2 Majetok MEPOS SNV 

Dokladovou kontrolou majetku MEPOS SNV bol zistený stav majetku ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky dňa 31. 12. 2019, dňa 31. 12. 2020 a stav počas realizácie tejto kontroly ku dňu              
31. 10. 2021. Jeho prehľad v obstarávacích cenách v celých eurách uvádzame v tabuľke č. 1 

Tabuľka č. 1 
 

Druh majetku 
 

k 31.12.2019 
 

k 31.12.2020 
 

k 31.10.2021 
Dlhodobý hmotný majetok 0,- 6 299,- 296 190,- 

Krátkodobý hmotný majetok 100,- 167,- 43 520,- 
S p o l u 100,- 6 466,- 339 710,- 

 
C.8.1.3. Evidencia a stav pohľadávok a záväzkov 
 Dokladovou kontrolou pohľadávok spoločnosti ku dňu 31. 12. 2020 bolo zistené: 
- stav pohľadávok bol vo výške 44 147,48 eur, z toho pohľadávky voči ÚPSVaR boli vo výške 

23 463,28 eur, pohľadávky voči mestu vo výške 11 101,89 eur (uhradené mestom v januári 2021), 
voči Správe školských zariadení vo výške 8 202,21 eur (opravy materských škôl, uhradené 
v januári 2021), preddavky vo výške 585,99 eur, pohľadávky voči zamestnancom vo výške 480,85 
eur, ostatné pohľadávky vo výške 313,26 eur. 

 Dokladovou kontrolou záväzkov spoločnosti ku dňu 31. 12. 2020 bolo zistené: 
- záväzky obchodnej spoločnosti boli vo výške 56 386,73 eur, z toho záväzky vyplývajúce zo 

zamestnania (voči zamestnancom, poisťovniam) vo výške 34 560,78 eur, daňové záväzky boli vo 
výške 10 891,41 eur, záväzky z obchodného styku vo výške 10 005,17 eur a iné záväzky vo výške 
929,37 eur. 

 
C.8.2 Hospodársky výsledok a uplatňovanie práv mesta 

 Spoločnosť vykonala riadnu účtovnú závierku za roky 2019 a 2020 so všetkými zákonnými 
súčasťami v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Spoločnosť v rokoch 2019 a 2020 
hospodárila so ziskom.  
 Audit účtovnej závierky spoločnosti MEPOS SNV bol vykonaný v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  
 Dňa 19. 06. 2020 spoločnosť vypracovala „Výročnú správu zostavenú ku dňu 31. 12. 2019“, 
ktorá bola zverejnená na webovom sídle spoločnosti. Hospodárskym výsledkom MEPOS SNV za rok 
2019 bol zisk vo výške 4 231,10 eur, ktorý bol v zmysle zakladateľskej listiny rozdelený takto – 
zákonný prídel do rezervného fondu vo výške 211,56 eur, prídel do rezervného fondu na socializáciu 
zisku na budúce použitie vo výške 4 019,54 eur. 
 Dňa 28. 05. 2021 spoločnosť vypracovala „Výročnú správu zostavenú ku dňu 31. 12. 2020“, 
vrátane správy nezávislého audítora, ktorá bola zverejnená na webovom sídle spoločnosti. 
Hospodárskym výsledkom MEPOS SNV za rok 2020 bol zisk vo výške 126 435,81 eur, ktorý bol 
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v zmysle zakladateľskej listiny rozdelený takto - prídel do rezervného fondu vo výške 288,44 eur, 
prídel do rezervného fondu na socializáciu zisku na budúce použitie vo výške 126 147,37 eur. 
  
C.8.4.1. Zmluvy uzatvorené s mestom za sledované obdobie 
  Medzi mestom a spoločnosťou MEPOS SNV boli v kontrolovanom období uzavreté tieto 
zmluvy: 
1. Zmluva o nájme dopravných prostriedkov uzatvorená dňa 31. 12. 2019 na dobu určitú – od                

01. 01. 2020 do 31. 12. 2020, ročné nájomné za predmet nájmu bolo vo výške 3 353,00 eur, t. j. 
279,42 eur mesačne (MAN TGL, CITROEN JUMPY, FARMTRAC). 

2. Zmluva o nájme dopravných prostriedkov uzatvorená dňa 28. 12. 2020 podľa § 630 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na obdobie od         
01. 01. 2021 do 31. 12. 2021, ročné nájomné za predmet nájmu bolo určené vo výške 6 749,04 
eur, mesačne 562,42 eur (MAN TGL, CITROEN JUMPY, FARMTRAC, MAVERICK), 
a) Dodatok č. 1 zo dňa 20. 05. 2021 - zmena ročného nájomného za predmet nájmu na        

3 353,00 eur, t. j. 279,42 eur mesačne (MAN TGL, CITROEN JUMPY, FARMTRAC), 
b) Dodatok č. 2 zo dňa 07. 06. 2021 - zmena ročného nájomného za predmet nájmu na        

1 844,00 eur,  t. j. 153,67 eur mesačne (MAN TGL, CITROEN JUMPY). 
3. Nájomná zmluva uzatvorená dňa 31. 12. 2019 podľa § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na obdobie od 01. 01. 2020 do 
31. 12. 2020, hodnota hnuteľných vecí v obstarávacej cene bola v čiastke 79 754,13 eur, 
zostatková hodnota majetku bola 3 141,90 eur, ročné nájomné za predmet nájmu bolo určené vo 
výške 4 867,44 eur, mesačná úhrada nájomného v čiastke 405,62 eur. 

4. Zmluva o nájme nehnuteľných a hnuteľných vecí uzatvorená dňa 10. 02. 2021 na dobu 
neurčitú od dňa 01. 05. 2021, premetom nájmu je stavba – Regionálne centrum zhodnotenia 
BRO a k nemu patriace hnuteľné veci v celkovej zostatkovej sume 3 504 376,13 eur, nájomné bolo 
dohodnuté vo výške 3 750,00 eur za kalendárny mesiac. 

5. Kúpna zmluva hnuteľného majetku uzatvorená dňa 16. 09. 2021, kúpna cena bola stanovená vo 
výške 12 960,09 eur, predmetom kúpy boli stroje, prístroje, zariadenia a náradie. Kúpna cena bola 
mestu uhradená dňa 23. 09. 2021 (v lehote stanovenej Kúpnou zmluvou). 

6. Zmluva č. 387/SF/2020 o výpožičke nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 659 a násl. 
Občianskeho zákonníka a § 9a ods.(9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení dňa 
29. 12. 2020, predmet výpožičky – nebytové priestory v objekte na ul. Topoľová o rozlohe   
257,40 m2, od 01. 01. 2021 na dobu neurčitú, ročná úhrada za služby (teplo ÚK, vodné, stočné, 
zrážková voda) v čiastke 4 160,40 eur, mesačne 342,20 eur; od 01. 07. 2021 sa na základe 
Dodatku č. 1 znížil rozsah výpožičky nebytových priestorov na 144,60 m2, úhrada za služby sa 
znížila na 3 171,60 eur ročne a 264,30 eur mesačne.  

7. Zmluva č. 388/SF/2020 o výpožičke nebytových priestorov v zmysle § 659 a násl. Občianskeho 
zákonníka a § 9a ods.(9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení dňa 29. 12. 2020, 
predmet výpožičky – nebytové priestory v objekte na Šafárikovom námestí 6 s rozlohou 67,00 
m2, od 01. 01. 2021 na dobu neurčitú, ročná úhrada za služby (teplo ÚK, vodné, stočné, zrážková 
voda) bola v čiastke 1 764,00 eur, mesačne 147,00 eur. 

8. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a 
podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 50a Zákona                  
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 9a ods. (9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení dňa 28. 12. 2020, predmet nájmu – Multifunkčné banícke a energetické centrum 
– kancelária s príslušenstvom o rozlohe 198,08 m2, od 01. 01. 2021 na dobu neurčitú, ročné 
nájomné v čiastke 2 160,00 eur, mesačne 180,00 eur, od 01. 07. 2021 sa na základe Dodatku č. 1 
znížil rozsah výpožičky nebytových priestorov na 98,91 m2, úhrada za služby sa znížila na 900,- 
eur ročne a 75,- eur mesačne, od 01. 11. 2021 sa na základe Dodatku č. 2 zvýšil rozsah výpožičky 
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nebytových priestorov na 106,83 m2, úhrada za služby sa zvýšila na 1 770,00 eur ročne a 147,50 
eur mesačne. 

9. Zmluva č. 391/SF/2021 o výpožičke nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 659 a násl. 
Občianskeho zákonníka a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení dňa 31. 03. 2021, predmet výpožičky – nebytové priestory na Štefánikovom námestí č. 1 
– kancelárske priestory v rozsahu 117,14 m2, na obdobie od 01. 04. 2021 na dobu neurčitú, 
ročná úhrada za služby (teplo ÚK, vodné, stočné, zrážková voda, elektrická energia) bola v čiastke 
1 632,00 eur, mesačne 136,00 eur. 

10. Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka            
č. 40/1964 Zb., § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 8. ods. 4 Zásad 
predaja a nájmu nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves dňa 08. 11. 2021 na dobu 
neurčitú za účelom prevádzky Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných 
odpadov Spišská Nová Ves v rozsahu 4 267 m2.  

Výsledkom kontroly v obchodnej spoločnosti MEPOS SNV boli 2 kontrolné zistenia, ktoré 
boli predložené kontrolovanému subjektu v Návrhu správy z kontroly. Kontrolné zistenia sa týkali 
porušení príslušných článkov v uzavretých nájomných zmluvách s prenajímateľom – Mestom Spišská 
Nová Ves (nevrátenie hnuteľných vecí po dni skončenia nájmu, bezplatné využívanie týchto 
hnuteľných vecí po dobe skončenia nájmu, nedôsledné dodržiavanie platobných podmienok – doby 
splatnosti mesačných úhrad v uzavretých nájomných zmluvách a zmluvách o výpožičke. 
 Kontrolovanému subjektu boli v Návrhu správy navrhnuté odporúčania na odstránenie 
zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Kontrolovaný subjekt v dobe stanovenej hlavným 
kontrolórom prijal odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov, v stanovenom termíne predložil 
návrh týchto opatrení na ich odstránenie. Ich splnenie bude predmetom ďalšej kontroly hlavného 
kontrolóra.  
 Kontrolou bolo preverené aj dodržiavanie príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní a zákona o slobode informácií v spoločnosti MEPOS SNV.   
 
C.10.1.  Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní 
 Kontrolou povinného zverejňovania informácií obchodnej spoločnosti na webovom sídle Úradu 
pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO) v kontrolovanom období bolo zistené: 
- spoločnosť mala zriadený profil verejného obstarávateľa na elektronickom úložisku ÚVO 

v súlade so zákonom o VO, 
- spoločnosť nemala vypracovanú internú normu upravujúcu proces realizácie VO,  
- v profile verejného obstarávateľa bolo zverejnených celkovo 57 zákaziek. 

Kontrolou dodržiavania zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o VO 
spoločnosťou MEPOS SNV v kontrolovanom období nebolo zistené porušenie všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

 
C.11.1. Zverejňovanie informácií 
 Predmetom kontroly bolo aj preverenie dodržiavania zákona o slobode informácií 
v obchodnej spoločnosti. 
 Kontrolou povinného zverejňovania informácií na webovom sídle MEPOS SNV 
v kontrolovanom období ku dňu výkonu kontroly v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) bolo 
zistené: 
- v zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií bola obchodná spoločnosť MEPOS 

SNV povinnou sprístupňovať informácie, 
- spoločnosť v kontrolovanom období nemala vypracovanú internú normu upravujúcu povinné 

zverejňovanie informácií na svojom webovom sídle,  
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- na webovom sídle MEPOS SNV sú v sekcii Register priebežne zverejnené zmluvy, faktúry     a 
objednávky, zoradené sú podľa dňa ich zverejnenia, 

- dohľadanie niektorých informácií nie je možné (napr. zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky sa 
nedajú dohľadať podľa názvu dodávateľa),  

- zverejnená informácia o Zmluve č. 387/SF/2020 o výpožičke nebytových priestorov uzatvorenej 
dňa 29. 12. 2020 s predmetom výpožičky – nebytové priestory v objekte na ul. Topoľová vo výške 
0,00 eur nie je správna, ročný poplatok za služby (energie) bol dohodnutý vo výške 4 106,40 eur, 
mesačne 342,20 eur; 

- zverejnená informácia o Zmluve č. 388/SF/2020 o výpožičke nebytových priestorov uzatvorenej 
dňa 29. 12. 2020 s predmetom výpožičky nebytové priestory v objekte na Šafárikovom námestí 6 
vo výške 0,00 eur nie je správna, ročný poplatok za služby (energie) bol dohodnutý vo výške 1 
764,00 eur, mesačne 147,00 eur, 

- Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov – Multifunkčné banícke a energetické 
centrum nebol v čase výkonu kontroly zverejnený na webovom sídle spoločnosti, 

- Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov – Multifunkčné banícke a energetické 
centrum bol zverejnený bez dátumu podpisu,  

- Zmluva o nájme dopravných prostriedkov (MAN TGL, CITROEN JUMPY, FARMTRAC) 
uzatvorená dňa 31. 12. 2019 ročné nájomné za predmet nájmu bolo vo výške 3 353,00 eur, 
mesačne 279,42 eur nie je zverejnená, zverejnená je len informácia o uzatvorení zmluvy (v 
nesprávnej výške 0,00 eur), priloženým súborom je nesprávna zmluva (Zmluva o nájme 
dopravných prostriedkov uzatvorená dňa 28. 12. 2020),  

- informácie o výške dohodnutého nájomného alebo výpožičky sú okrem jedného prípadu (Dodatku 
č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov – Multifunkčné banícke a energetické centrum, kde je 
zverejnená informácia o ročnej výške úhrady) uvedené vo výške mesačnej úhrady,  

- nie sú rozdelené zverejnené faktúry na dodávateľské a odberateľské. 
Kontrolovanému subjektu boli hlavným kontrolórom mesta navrhnuté odporúčania pre vyššiu 

transparentnosť pri zverejňovaní zmlúv, faktúr, objednávok na webovom sídle obchodnej spoločnosti. 
  

ZÁVER 
 

 Aj napriek kontrolným zisteniam, ktoré boli výsledkom tejto kontroly, môžem konštatovať, že 
relatívne „mladé“ fungovanie obchodnej spoločnosti má pozitívny sociálny vplyv na napĺňanie 
verejného záujmu v meste.  
 Výhody, ktoré vyplývajú z fungovania obchodnej spoločnosti MEPOS SNV pre mesto 
môžeme zhrnúť takto: 
- zabezpečenie rozvoja mesta relatívne lacným manažmentom využitím miestnych obyvateľov, 
- prioritne zabezpečovanie služieb, ktoré sú žiadané obyvateľmi mesta a sú prospešné pre mesto 

a jeho rozvoj,   
- prepojenie mestského rozpočtu na sociálny podnik mesta, 
- operatívnejšia realizácia potrebných činností širokého rozsahu bez nutnosti zapojenia sa do 

procesu verejného obstarávania, 
- začlenenie znevýhodnených obyvateľov mesta do sociálneho života v meste. 
 
 


