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Správa o výsledkoch kontroly vykonanej hlavným kontrolórom   
mesta Spišská Nová Ves 

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

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na II. polrok 2022 boli ukončené dve kontroly, ktoré Vám 
predkladám na vedomie. 

I. 
 

Číslo kontroly                                      1/II2022 
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 2021 
Kontrolované obdobie rok  2021 
Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 19. 07. 2022 

  
I.1. Predmet a účel kontroly   
 Predmetom kontroly bola kontrola uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Spišská Nová 
Ves (ďalej len MsZ) v roku 2021. 
 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 2021 
 Kontrolou bolo zistené, že Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
(ďalej len MsÚ) v kontrolovanom období: 
- 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, 
- vypracúval všetky písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta, 
- vykonával všetky všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia MsZ a rozhodnutia mesta. 
  
 Kontrolou činnosti MsÚ pri zabezpečovaní MsZ v roku 2021 nebolo zistené porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
C.12.2.1. Evidencia uznesení prijatých MsZ v roku 2021 
 Kontrolou bolo zistené: 
- v roku 2021 bolo uskutočnených 7 riadnych zasadnutí MsZ (dňa 25. 02. 2021, 19. 03. 2021,         

06. 05. 2021, 01. 07. 2021, 22. 07. 2021, 30. 09. 2021, 16. 12. 2021), na ktorých bolo prijatých 
celkovo 239 uznesení, z toho bolo: 
- 173 ukladacích uznesení, ktorými MsZ schválilo predkladaný materiál a uložilo konkrétne úlohy 

na ich splnenie, 
- 36 schvaľovacích uznesení, ktorými MsZ schválilo predložený materiál, 
- 17 uznesení, ktorými MsZ zobralo na vedomie predkladaný materiál, 
- 7 zriaďovacích uznesení - určenie overovateľov a schválenie návrhovej komisie na príslušnom 

MsZ, 
- neschválených bolo 6 uznesení, 

- prehľad o typovom rozdelení uznesení prijatých MsZ v roku 2021 uvádzame v grafe č. 1. 
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Graf č. 1
Prehľad o typovom rozdelení 239 uznesení prijatých MsZ v roku 2021

 
Z grafického znázornenia vyplýva, že v kontrolovanom roku bolo na zasadnutiach MsZ 

prijatých najviac ukladacích uznesení, ktoré tvorili takmer 73 % všetkých prijatých uznesení, 
schvaľovacie uznesenia tvorili takmer 15 % a uznesenia typu „MsZ berie na vedomie“ tvorili 7 % 
všetkých prijatých uznesení.  
 Všetky prijaté uznesenia MsZ boli evidované v informačnom systéme Korwin - modul 
Uznesenia od poradového č. 399/2021 do č. 637/2021.  
  
C.12.2.2. Kontrola plnenia/splnenia uznesení prijatých MsZ v roku 2021 
 Kontrolou plnenia/splnenia uznesení prijatých MsZ v roku 2021 bolo zistené: 
- návrhy uznesení boli súčasťou predkladaných materiálov na všetkých 7 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- z celkového počtu 173 ukladacích uznesení prijatých MsZ v roku 2021 bolo 162 schvaľovacích, 8 
uznášajúcich sa (všeobecne záväzné nariadenie mesta) a 3 menovacie uznesenia.  

  Z hľadiska plnenia/splnenia prijatých 173 ukladacích uznesení MsZ v roku 2021 bolo:  
- 64 uznesení splnených v priebehu roka 2021, 
- 81 uznesení splnených v priebehu roka 2022,  
- 14 uznesení bolo v plnení, 
- 7 uznesení s predĺženým termínom plnenia od 31. 07. 2022 do 30. 06. 2023 (č. uznesení: 

423/2021, 556/2021, 612/2021, 614/2021, 626/2021, 629/2021, 630/2021) sa týkalo vysporiadania 
vzťahov k nehnuteľnostiam, proces vysporiadania vzťahov naďalej trvá, 

- 2 uznesenia boli zrušené v roku 2021 (č. uznesení: 436/2021, 437/2021), 
- 5 uznesení bolo zrušených v priebehu roka 2022 (č. uznesení: 422/2021, 505/2021, 533/2021, 

573/2021, 608/2021), 
- v roku 2021 primátor mesta nepozastavil výkon žiadneho prijatého uznesenia, 
- prehľad o plnení uznesení prijatých MsZ v roku 2021 uvádzame v grafe č. 2.  
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Graf č. 2
Prehľad o plnení  173 ukladacích uznesení prijatých v roku 2021

 
   
Kontrolou 72 nesplnených uznesení prijatých v roku 2020 (boli obsahom kontroly uznesení v roku 
2021) bolo zistené: 
- 62 uznesení bolo splnených do 30. 06. 2021, 
- 4 uznesenia boli splnené v priebehu roka 2022 (č. uznesení: 239/2020, 246/2020, 288/2020, 

397/2020), 
- 3 uznesenia s predĺženým termínom plnenia/splnenia (č. uznesenia 272/2020 do 31. 07. 2022         

a č. uznesení: 342/2020, 343/2020 do 30. 06. 2023) sa týkali vysporiadania vzťahov 
k nehnuteľnostiam, proces vysporiadania vzťahov naďalej trvá,  

- 3 uznesenia boli v priebehu roka 2021 zrušené (č. uznesení: 236/2020, 237/2020, 398/2020). 
Kontrolou 12 nesplnených uznesení prijatých ešte v roku 2019 bolo zistené: 
- 4 uznesenia boli splnené v priebehu roka 2021 (č. uznesení: 138/2019, 186/2019, 206/2019, 

207/2019), 
- 5 uznesení bolo splnených v priebehu roka 2022 (č. uznesení: 57/2019, 130/2019, 132/2019, 

167/2019, 168/2019), týkali sa vysporiadania vzťahov k nehnuteľnostiam,  
- 3 uznesenia, ktoré boli v priebehu roka 2021 zrušené (č. uznesení: 125/2019, 154/2019, 155/2019), 

sa týkali vysporiadania vzťahov k nehnuteľnostiam. 
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 
bolo na zasadnutí MsZ dňa 23. 06. 2022 vyhodnotené ako splnené, uznesenie č. 513/2018 bolo 
na zasadnutí MsZ dňa 23. 06. 2022 vyhodnotené ako splnené, uznesenie č. 514/2018 bolo v roku 
2022 zrušené).  

 
Kontrolou dodržiavania rokovacieho poriadku MsZ pri vedení evidencie a kontroly 

plnenia/splnenia uznesení MsZ v roku 2021 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
 
C.12.2.4. Prehľad o obsahu schválených uznesení MsZ v roku 2021 
 Z celkového počtu uznesení prijatých na MsZ v roku 2021 (239) bolo: 
- 234 uznesení schválených MsZ, 
- 5 navrhovaných uznesení, ktoré neboli schválené MsZ, 
- grafický prehľad o uzneseniach schválených MsZ v roku 2021 podľa ich obsahu uvádzame v grafe 

č. 3. 
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Z grafického znázornenia vyplýva, že z celkového počtu 234 uznesení schválených MsZ v roku 

2021 tvorili viac ako 53% uznesenia týkajúce sa usporiadania navrhovaných vzťahov 
k nehnuteľnostiam, nasledovali uznesenia z práce samosprávnych orgánov MsZ a mestských 
výborov (10%) a uznesenia týkajúce sa schvaľovania predkladaných projektov (vyše 6%). 
 
 

II. 
 

Číslo kontroly                                      2/II/2022 
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 2021 

Kontrolované obdobie rok  2021 
Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 04. 08. 2022 

 
I.1. Predmet a účel kontroly   
 Predmetom kontroly boli opatrenia prijaté kontrolovanými subjektmi na odstránenie 
nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom mesta Spišská Nová Ves (ďalej 
len HK) v roku 2021. 
 Účelom kontroly bolo preveriť a vyhodnotiť plnenie/splnenie opatrení prijatých kontrolovanými 
subjektmi na základe výsledkov kontrol vykonaných HK v roku 2021. 
 
C.1.  Prehľad o  kontrolách vykonaných HK v roku 2021 

Uznesením MsZ: 
- číslo 373/2020 bol schválený plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021, 
- číslo 549/2021 bol  schválený plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021. 

Prehľad o kontrolách vykonaných HK v roku 2021 a o ich výsledkoch uvádzame v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka č. 1 
 

P. 
č. 

 

Názov  kontroly 

 

Kontrolovaný subjekt 
Výsledok 

kontroly 

Počet 
kontrolných 

zistení 

 
P/S 

Kontroly vykonané v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v I. polroku 2021 

 

1. 

 
Následná kontrola vybavovania sťažností 
a petícií v meste Spišská Nová Ves v roku 2020 

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

Správa - - 

 

2. 

Následná kontrola financovania rekonštrukcie, 
modernizácie a výstavby futbalového štadióna v 
Spišskej Novej Vsi v rokoch 2018 – 2020 

Správa telovýchovných 
zariadení, Za Hornádom 15, 
052 01 Spišská Nová Ves 

Návrh správy 

Správa 

 

3 

 

10/10 

 

3. 

 
Následná kontrola plnenia príjmovej časti 
rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2020 

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

 

Správa 

 

- 

 

- 

 

4. 

Následná kontrola prevodu nehnuteľného 
majetku mesta v zmysle § 9a ods. 1 zákona 
o majetku obcí v roku 2020 

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

Návrh správy 

Správa 

 

1 

 

4/4 

Kontroly vykonané v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v II. polroku 2021 

 

1. 

 
Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským 
zastupiteľstvom Spišská Nová Ves v roku 2020 
 

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

 

Správa 

 

- 

 

- 

 

2. 

Následná kontrola plnenia opatrení prijatých 
kontrolovanými subjektmi na odstránenie 
zistených nedostatkov z následných kontrol 
vykonaných hlavným kontrolórom mesta 
Spišská Nová Ves v roku 2020 

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

 

 

 

Správa 

 
- 

 
- 

 

3. 

Následná kontrola dodržiavania a uplatňovania 
všeobecne záväzných právnych predpisov         
a interných noriem mesta v oblasti poskytnutia 
a použitia účelovej dotácie z rozpočtu mesta 
vybraným  prijímateľom za roky 2020 - 2021 

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

 
Správa 

 

- 

 

- 

 

4. 

 

 
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 

 
MEPOS SNV, s.r.o., 
Štefánikovo námestie 1, 
052 01 Spišská Nová Ves 

 

Návrh správy 

Správa  

 

2 

 

6/6 

 

 

 

 

5. 

 
 

 
 
 

Kontrola hospodárnosti využívania verejných 
financií pri drobných nákupoch mesta a jeho 
rozpočtových a príspevkových organizácií za 
roky 2019, 2020 a 2021 
 

Mestský úrad,  
Štefánikovo námestie 1,  
052 01 Spišská Nová Ves 

Návrh správy  

Správa 

 

2 

 

9/9 

Mestské kultúrne centrum, 
Radničné námestie 4,  
052 01 Spišská Nová Ves 

Návrh správy  

Správa 

 

2 

 

8/8 

Domov dôchodcov 
v Spišskej Novej Vsi, 
Brezová 32, 
052 01 Spišská Nová Ves 

 

Návrh správy  

Správa 

 

2 

 

4/4 

Centrum voľného času, 
Hutnícka 18,  
052 01 Spišská Nová Ves 

Návrh správy  

Správa 

 

1 

 

8/8 

Základná škola,  
Nad Medzou 1,  
052 01 Spišská Nová Ves 

Návrh správy  

Správa 

 

1 

 

3/3 

Legenda: P – prijaté opatrenia kontrolovaných subjektov na odstránenie zistených nedostatkov 
 S – splnené prijaté opatrenia kontrolovaných subjektov 
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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 2021 v zmysle zákona č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
o finančnej kontrole) tak, ako to uvádzame v nasledujúcom prehľade: 
 

1. Kontrola č. 1/2021 
Následná kontrola vybavovania sťažností a petícií v meste Spišská Nová Ves v roku 2020 

 
 Pri výkone kontroly neboli kontrolné zistenia, kontrola bola v zmysle zákona o finančnej 
kontrole ukončená Správou o výsledku kontroly, ktorá bola v zákonnej lehote (dňa 09. 02. 2021) 
doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu.  
 

2. Kontrola č. 2/2021 
Následná kontrola financovania rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v 

Spišskej Novej Vsi v rokoch 2018 – 2020 
 

Pri výkone kontroly boli 3 kontrolné zistenia, dňa 31. 05. 2021 bol zástupcovi kontrolovaného 
subjektu doručený Návrh správy o výsledku kontroly, ktorého obsahom boli kontrolné zistenia a návrh 
odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov. Zástupca kontrolovaného subjektu nepodal písomné 
námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného 
zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, ale v určenej lehote prijal 
opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku. Správa o výsledku kontroly 
bola v zákonnej lehote dňa 22. 06. 2021 doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu. 
 Kontrolovaný subjekt prijal v stanovenej lehote 10 opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov. Kontrolou bolo zistené, že všetky prijaté opatrenia boli kontrolovaným subjektom splnené 
alebo boli priebežne plnené tak, ako to z povahy konkrétneho opatrenia vyplývalo.   
 

3. Kontrola č. 3/2021 
Následná kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2020 

 
Pri výkone kontroly neboli kontrolné zistenia, kontrola bola v zmysle zákona o finančnej 

kontrole ukončená Správou o výsledku kontroly, ktorá bola v zákonnej lehote (dňa 10. 08. 2021) 
doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu.  

 
4. Kontrola č. 4/2021 

Následná kontrola prevodu nehnuteľného majetku mesta v zmysle § 9a ods. 1 zákona o majetku 
obcí v roku 2020 

 
 Pri výkone kontroly bolo 1 kontrolné zistenie, dňa 08. 04. 2021 bol zástupcovi 
kontrolovaného subjektu doručený Návrh správy o výsledku kontroly, ktorého obsahom bolo kontrolné 
zistenie a návrh odporúčaní na nápravu zisteného nedostatku. Zástupca kontrolovaného subjektu 
nepodal písomné námietky k zistenému nedostatku, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, ale 
v určenej lehote prijal opatrenia na nápravu zisteného nedostatku a odstránenie príčin jeho vzniku. 
Správa o výsledku kontroly bola v zákonnej lehote (dňa 23. 04. 2021) doručená zástupcovi 
kontrolovaného subjektu. 
 Kontrolovaný subjekt prijal v stanovenej lehote 6 opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov. Kontrolou bolo zistené, že všetky prijaté opatrenia boli kontrolovaným subjektom splnené 
alebo boli priebežne plnené tak, ako to z povahy konkrétneho opatrenia vyplývalo.    
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5. Kontrola č. 1/II/2021 
Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves v roku 2020 

 
Pri výkone kontroly neboli kontrolné zistenia, kontrola bola v zmysle zákona o finančnej 

kontrole ukončená Správou o výsledku kontroly, ktorá bola v zákonnej lehote (dňa 10. 08. 2021) 
doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu. 

 
6. Kontrola č. 2/II/2021 

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

mesta Spišská Nová Ves v roku 2020 
 

Pri výkone kontroly neboli kontrolné zistenia, kontrola bola v zmysle zákona o finančnej 
kontrole ukončená Správou o výsledku kontroly, ktorá bola v zákonnej lehote (dňa 10. 08. 2021) 
doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu. 

 
7. Kontrola č. 3/II/2021 

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

vybraným  prijímateľom za roky 2020 - 2021 
 

Pri výkone kontroly neboli kontrolné zistenia, kontrola bola v zmysle zákona o finančnej 
kontrole ukončená Správou o výsledku kontroly, ktorá bola v zákonnej lehote (dňa 13. 01. 2022) 
doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu. 

  
8. Kontrola č. 4/II/2021 

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 

 
   
 Pri výkone kontroly boli 2 kontrolné zistenia. Dňa 29. 11. 2021 bol zástupcovi kontrolovaného 
subjektu doručený Návrh správy o výsledku kontroly, ktorého obsahom boli kontrolné zistenia a návrh 
odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov. Zástupca kontrolovaného subjektu v stanovenej lehote 
podal písomné námietky k zisteným nedostatkom a v určenej lehote prijal opatrenia na nápravu 
zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku. HK preveril opodstatnenosť námietok 
a vyhodnotil ich ako neopodstatnené. Odôvodnenie neopodstatnenosti námietok oznámil 
kontrolovanému subjektu v Správe o výsledku kontroly, ktorá bola v zákonnej lehote (dňa 15. 10. 2021) 
doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu. Kontrolovaný subjekt predložili HK v určenej lehote 
písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku 
 Kontrolovaný subjekt prijal v stanovenej lehote 6 opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov. Kontrolou bolo zistené, že všetky prijaté opatrenia boli kontrolovaným subjektom splnené 
alebo boli priebežne plnené tak, ako to z povahy konkrétneho opatrenia vyplývalo.    
 

9. Kontrola č. 5/II/2021 
Kontrola hospodárnosti využívania verejných financií pri drobných nákupoch mesta a jeho 

rozpočtových a príspevkových organizácií za roky 2019, 2020 a 2021 
 

Keďže pri výkone kontroly bolo 8 kontrolných zistení, zástupcom kontrolovaných subjektov 
boli doručené Návrhy čiastkových správ o výsledku kontroly, ktorých obsahom boli kontrolné zistenia 
a návrh odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov. Zástupca kontrolovaného subjektu – oddelenie 
komunálneho servisu Mestského úradu Spišská Nová Ves po stanovenej lehote podalo písomnú 
námietku k zistenému nedostatku, ktorá bola hlavným kontrolórom vyhodnotená ako opodstatnená. 
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Ostatní zástupcovia kontrolovaných subjektov v stanovenej lehote nepodali HK písomné námietky 
k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu 
prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení. Kontrolované subjekty v určenej lehote 
prijali opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku. Čiastkové správy o výsledku 
kontroly boli HK v zákonnej lehote doručené zástupcom kontrolovaných subjektov. Následne predložili 
HK v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 
a na odstránenie príčin ich vzniku. 
 Kontrolou splnenia/plnenia prijatých opatrení jednotlivými kontrolovanými subjektmi bolo 
zistené: 
-   MsÚ prijal v stanovenej lehote 9 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.  Kontrolou bolo 

zistené, že všetky prijaté opatrenia boli kontrolovaným subjektom splnené alebo boli priebežne 
plnené tak, ako to z povahy konkrétneho opatrenia vyplývalo.  

-  MKC, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves prijalo v stanovenej lehote 8 opatrení na odstránenie 
zistených nedostatkov. Kontrolou bolo zistené, že všetky prijaté opatrenia boli kontrolovaným 
subjektom splnené alebo boli priebežne plnené tak, ako to z povahy konkrétneho opatrenia 
vyplývalo.  

-  Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves prijal v stanovenej lehote 4 opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolou bolo zistené, že všetky prijaté opatrenia boli 
kontrolovaným subjektom splnené alebo sú priebežne plnené.   

-  Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves prijalo v stanovenej lehote 8 opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolou bolo zistené, že všetky prijaté opatrenia boli 
kontrolovaným subjektom splnené alebo sú priebežne plnené.  

-  Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves prijala v stanovenej lehote 3 opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolou bolo zistené, že všetky prijaté opatrenia boli 
kontrolovaným subjektom splnené.  

 
C.3.  Zhrnutie  
 Kontrolou skutočného plnenia/splnenia opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi na nápravu 
zistených nedostatkov z kontrol vykonaných v roku 2021 bolo zistené: 

- v roku 2021 HK vykonal celkom 9 kontrol,  
- z celkového počtu vykonaných kontrol v roku 2021 bolo 5 kontrol bez kontrolných zistení a 4 

kontroly, v ktorých boli kontrolné zistenia,  
- pri 5 kontrolách vykonaných v roku 2021 bolo celkom 14 kontrolných zistení,  
- k týmto kontrolným zisteniam HK navrhol kontrolovaným subjektom celkom 61 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 52 opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, všetky prijaté opatrenia 
boli kontrolovanými subjektmi splnené, resp. sa priebežne plnia.  
 
Kontrolou plnenia opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi na odstránenie zistených 

nedostatkov z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta Spišská Nová Ves v roku 2021 
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
 


