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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 ukončené ďalšie kontroly, ktoré Vám predkladám na vedomie. 

I. 
 

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

052 70 Spišská Nová Ves 
Názov kontroly 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 

Kontrolované obdobie Roky  2020 - 2021 
Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 13. 01. 2022 

 
I.1. Predmet a účel kontroly  

Predmetom kontroly bola kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2013 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves a Všeobecne záväzného nariadenia                
č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves pri poskytovaní a vyúčtovaní 
dotácie vybraným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v kontrolovanom období. 
 Pri kontrole bolo preverené aj dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií pri 
zverejňovaní zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov vybraným prijímateľom z rozpočtu mesta v 
rokoch 2020 a 2021 na webovom sídle mesta na portáli Digitálne mesto.  

Účelom kontroly bolo: 
-  preverenie procesu poskytnutia, použitia a zúčtovania dotácií poskytnutých vybraným 

žiadateľom z rozpočtu mesta v roku 2020, 
-  preverenie procesu poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021 vybraným žiadateľom.   
 
I.2. Cieľ kontroly 
 Cieľom kontroly bola kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti poskytnutých 
účelových dotácií z rozpočtu mesta v kontrolovanom období vybraným subjektom. 
 
 I.3. Subjekty kontroly 
 Kontrola bola vykonaná dokladovou kontrolou týchto subjektov: 
a) Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves, Slovenská 48/12, 052 01 Spišská Nová Ves, 
b) Športový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves, Slnečné nábrežie 3447/1, 052 01 Spišská Nová 

Ves, 
c) ďalších vybraných organizácií a združení, ktoré sú citované nižšie. 
 
C.2.1. Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť   

 použitia finančných prostriedkov poskytnutých vybraným prijímateľom z rozpočtu 
mesta v roku 2020 

 V roku 2020 boli vybraným žiadateľom o dotáciu poskytnuté finančné prostriedky (ďalej len 
FP) z rozpočtu mesta tak, ako to uvádzame v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka č. 1 
Názov žiadateľa Poskytnutá čiastka v eurách 

Občianske združenie Floorball club Young Arrows SNV  7 511,00 
Občianske združenie Športový klub FbK Kométa SNV 5 815,00 
Občianske združenie Športový klub Ferčekovce 1 500,00 
Občianske združenie Človek a Umenie 2 000,00 
Občianske združenie KONTRA 1 500,00 
Občianske združenie AFL projekt 1 100,00 
Občianske združenie Život v meste, Spišská Nová Ves 800,00 
Občianske združenie ClimBeer 700,00 
Občianske združenie Klub orientačného behu Čingov 500,00 
Občianske združenie Letecko – modelársky klub 500,00 
Občianske združenie Skate Ves 300,00 
Občianske združenie NOVOVESKÁ HUTA 300,00 
Občianske združenie FM MX 300,00 
Občianske združenie EPEUS 200,00 
Občianske združenie Ideálna mládežnícka aktivita 200,00 
Občianske združenie Slovenský zväz záhradkárov 100,00 
Občianske združenie Odbor klubu slovenských turistov 50,00 

 
Dokladovou kontrolou bol preverený celý proces poskytnutia a vyúčtovania FP 

poskytnutých z rozpočtu mesta vybraným žiadateľom v roku 2020.  
Pri každom kontrolovanom subjekte kontroly bolo preverené: 

- predloženie žiadosti o poskytnutie FP v zmysle platného VZN, 
- účel, na ktorý bola dotácia požadovaná,  
- výška požadovanej dotácie v eurách,  
- povinná príloha, ktorá v zmysle platného VZN mala byť súčasťou predloženej žiadosti: 

- Prehlásenie, že žiadateľ nebol v konkurze, likvidácii, nebol zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku,  

- od 01. 07. 2020 - Čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky 
po lehote splatnosti voči mestu Spišská Nová Ves a organizáciám, ktorých zriaďovateľom je 
mesto Spišská Nová Ves, vrátane dátumu ich podpisov, 

- predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie príslušnej komisii zriadenej pri MsZ, vrátane jej 
odporúčania resp. neodporúčania, 

- uzatvorenie Zmluvy o poskytnutie FP z rozpočtu mesta na príslušný rok,  
- vykonanie základnej a administratívnej finančnej kontroly poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta 

v zmysle platnej Smernice č. 4/2016 Výkon finančnej kontroly v meste Spišská Nová Ves, vrátane 
jej dodatku č. 1,   

- zverejnenie uzatvorenej zmluvy o poskytnutí FP z rozpočtu mesta na príslušný rok (vrátane 
dodatkov) na webovom sídle mesta, 

- predloženie a dodržanie dátumu vyúčtovania poskytnutej dotácie od konkrétneho prijímateľa,   
- kontrola vyúčtovania poskytnutej dotácie za rok 2020. 

  
Prehľad o poskytnutí a vyúčtovaní FP, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu mesta vybraným 

prijímateľom v roku 2020, uvádzame v tabuľke č. 2. 
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Tabuľka č. 2 

1. Občianske združenie Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška dotácie 

v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
 

FP014/2020 
10. 02. 2020 

 
 

7 511,00 

 
 

12. 02. 2020 

 
 

21. 12. 2020 

Bežné výdavky 
v zmysle uzatvorenej  

zmluvy 

 
 

7 511,00 
    spolufinancovanie    786,50 

Celkom 7 511,00 x x 8 297,50 
 

2. Občianske združenie Športový klub FbK Kométa Spišská Nová Ves 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška dotácie 

v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
 

FP020/2020 
14. 02. 2020 

 
 

5 815,00 

 
 

18. 02. 2020 

 
 

23. 12. 2020 

Bežné výdavky 
v zmysle uzatvorenej  

zmluvy 

 
 

5 815,00 
    spolufinancovanie    589,50 

Celkom 5 815,00 x x 6 404,50 
 

3. Občianske združenie Športový klub Ferčekovce 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška dotácie 

v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP080/2020 
10. 12. 2020 

 
1 500,00 

 
11. 12. 2020 

 
31. 12. 2020 

 
Kotlíkový festival 

 
1 500,00 

    spolufinancovanie    248,06 
Celkom 1 500,00 x x 1 748,06 

 

4. a) Občianske združenie Človek a Umenie 
Komorné večery 1, 3 (Zlatý vek gitary, II Cuore Barocco) 

Číslo zmluvy, 
dátum 

uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 

FP054/2020 
15. 07. 2020 

 
800,00 

 
17. 07. 2020 

 
22. 09 2020 

 
Komorné večery 1, 3 

 
800,00 

    spolufinancovanie 503,02 
Celkom 800,00 x x 1 303,02 

 

4. b) Občianske združenie Človek a Umenie 
Komorné večery 2, 4 (Le nuove musiche, Hudobné kleNoty) 

Číslo zmluvy, 
dátum 

uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP055/2020 
15. 07. 2020 

 
800,00 

 
17. 07. 2020 

 
04. 11 2020 

 
Komorné večery 2, 4 

 
800,00 

    spolufinancovanie 360,00 
Celkom 800,00 x x 1 160,00 

 



 5

4. c) Občianske združenie Človek a Umenie 
Lutnové duety 

Číslo zmluvy, 
dátum 

uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP056/2020 
15. 07. 2020 

 
400,00 

 
17. 07. 2020 

 
11. 01 2021 

 
Lutnové duety 

 
400,00 

    spolufinancovanie 230,58 
Celkom 400,00 x x 630,58 

 

5. Občianske združenie KONTRA 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP063/2020 
03. 08. 2020 

 
1 500,00 

 
04. 08. 2020 

 
11. 01. 2021 

 
prenájom priestorov 

 
1 500,00 

    spolufinancovanie 1 300,00 
Celkom 1 500,00 x x 2 800,00 

 

6. a) Občianske združenie AFL projekt 
Graffiti Villa Nova Jam 2020 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP065/2020 
04. 09. 2020 

 
600,00 

 
09. 09. 2020 

 
06. 10. 2020 

nákup materiálu, 
návrh plagátu 

 
600,00 

    spolufinancovanie  60,00 
Celkom 600,00 x x 660,00 

 

6. b) Občianske združenie AFL projekt 
Spiš Rock fest 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP064/2020 
04. 09. 2020 

 
500,00 

 
09. 09. 2020 

 
22. 09. 2020 

organizačné a technické 
zabezpečenie, plagáty 

 
500,00 

    spolufinancovanie   50,00 
Celkom 500,00 x x 550,00 

 

7. Občianske združenie Život v meste, Spišská Nová Ves 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 

FP074/2020 
21. 10. 2020 

 
800,00 

 
22. 10. 2020 

 
05. 11. 2020 

grafické spracovanie 
a tlač diel, ceny pre 

víťazov súťaže 

 
800,00 

    spolufinancovanie 319,63 
Celkom 800,00 x x 1 119,63 

 

8. Občianske združenie ClimBeer 

Číslo zmluvy, Dohodnutá Dátum Dátum Zúčtovanie dotácie 
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dátum uzatvorenia výška 
dotácie v  € 

poskytnutia 
dotácie 

vyúčtovania 
dotácie 

 
Účel 

 
Výška v € 

FP049/2020 
12. 06. 2020 

 
700,00 

 
16. 06. 2020 

 
14. 07. 2020 

 
letenky 

 
  700,00 

    spolufinancovanie 1 900,00 
Celkom 700,00 x x 2 600,00 

 

9. Občianske združenie Klub orientačného behu Čingov 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Zúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP059/2020 
23. 07. 2020 

 
500,00 

 
30. 07. 2020 

 
28. 09. 2020 

 
zhotovenie mapy 

 
500,00 

    spolufinancovanie 500,00 
Celkom 500,00 x x 1 000,00 

 

10. Občianske združenie Letecko – modelársky klub 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Zúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP069/2020 
22. 09. 2020 

 
500,00 

 
25. 09. 2020 

 
29. 10. 2020 

techn. zabezpečenie, 
kúpa stanu 

 
500,00 

    spolufinancovanie  99,98 
Celkom 500,00 x x 599,98 

 

11. Občianske združenie Skate Ves 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 

FP068/2020 
17. 09. 2020 

 
300,00 

 
21. 09. 2020 

 
07. 10. 2020 

prenájom telocvične 
a skate parku, 

cestovné 

 
300,00 

    spolufinancovanie  32,30 
Celkom 300,00 x x 332,30 

 

12. Občianske združenie NOVOVESKÁ HUTA 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP066/2020 
11. 09. 2020 

 
300,00 

 
17. 09. 2020 

 
07. 10. 2020 

 
ceny, medaily 

 
300,00 

    spolufinancovanie 198,00 
Celkom 300,00 x x 498,00 

 

13. Občianske združenie FM MX 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP072/2020 
07. 10. 2020 

 
300,00 

 
09. 10. 2020 

 
26. 11. 2020 

cestovné, štartovné, 
licencia 

 
300,00 
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    spolufinancovanie 46,47 
Celkom 300,00 x x 346,47 

 

14. Občianske združenie EPEUS 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP058/2020 
22. 07. 2020 

 
200,00 

 
23. 07. 2020 

 
30. 09. 2020 

 
občerstvenie a strava 

 
200,00 

    spolufinancovanie 524,00 
Celkom 200,00 x x 724,00 

 

15. Občianske združenie Ideálna mládežnícka aktivita 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
 

FP062/2020 
03. 08. 2020 

 
200,00 

 
04. 08. 2020 

 
18. 08. 2020 

prenájom priestorov, 
ceny, materiálne 

vybavenie 

 
200,00 

    spolufinancovanie 107,90 
Celkom 200,00 x x 307,90 

 

16. Občianske združenie Slovenský zväz záhradkárov 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP075/2020 
27. 10. 2020 

 
100,00 

 
28. 10. 2020 

 
18. 11. 2020 

 
občerstvenie 

 
100,00 

    spolufinancovanie 160,20 
Celkom 100,00 x x 260,20 

 

17. Občianske združenie Odbor klubu slovenských turistov 

Číslo zmluvy, 
dátum uzatvorenia 

Dohodnutá 
výška 

dotácie v  € 

Dátum 
poskytnutia 

dotácie 

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie 

Vyúčtovanie dotácie 
 

Účel 
 

Výška v € 
FP070/2020 
28. 09. 2020 

 
50,00 

 
30. 09. 2020 

 
03. 11. 2020 

 
prepravné náklady 

 
50,00 

    spolufinancovanie 70,96 
Celkom 50,00 x x 120,96 

 
 Kontrolou poskytnutia a vyúčtovania dotácií vybraným občianskym združeniam z rozpočtu 
mesta v roku 2020 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
C.2.2. Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť   
 použitia finančných prostriedkov poskytnutých vybraným prijímateľom z rozpočtu 
 mesta v roku 2021 

Dokladovou kontrolou bolo preverené: 
- celý proces poskytnutia FP z rozpočtu  mesta v roku 2021 vybraným žiadateľom (občianskym 

združeniam): Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves a Športový klub FbK Kométa 
Spišská Nová Ves, 
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- dodržiavanie zákona o slobode informácií pri zverejnení uzatvorenej zmluvy o poskytnutí FP 
resp. dodatku k nej na webovom sídle mesta.  

 Kontrolou poskytnutia dotácií vybraným občianskym združeniam z rozpočtu mesta v roku 
2021 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.   

 
V závere Správy z kontroly boli zástupcovi kontrolovaného subjektu navrhnuté odporúčania 

hlavného kontrolóra za účelom skvalitnenia celého procesu poskytovania a zúčtovania dotácií 
žiadateľom v nasledujúcom období: 
- pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie na nasledujúce obdobia brať zreteľ na úplnosť a kvalitu 

vyúčtovania dotácie za predchádzajúce obdobia,  
- pri poskytovaní dotácií poskytnúť prijímateľom dotácie dlhšiu lehotu na predloženie vyúčtovania 

priznanej dotácie, 
- poskytnúť žiadateľom v odôvodnených prípadoch možnosť o predĺženie termínu vyúčtovania 

pred jeho zmluvne dohodnutým termínom (dodatok k uzatvorenej zmluve podpísaný primátorom 
mesta), 

- dbať na to, aby všetky žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta boli pred ich schválením 
posúdené v príslušnej komisii zriadenej pri MsZ (komisia športu, komisia kultúry), 

- pri kontrole správnosti a úplnosti predložených žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta ako 
aj pri následnom zverejnení uzavretých zmlúv na webovom sídle mesta dbať na to, aby názov 
a sídlo žiadateľa korešpondoval s aktuálnym registrom právnických osôb. 

 
II. 

 

Číslo kontroly                                      1/2022 
Označenie kontrolovaného subjektu Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7,  

052 70 Spišská Nová Ves 
Názov kontroly Kontrola vybavovania sťažností a petícií adresovaných 

mestu Spišská Nová Ves v roku 2021 
Kontrolované obdobie Rok  2021 
Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 03. 02. 2022 

 
I.1.  Predmet a účel kontroly 
 Predmetom kontroly bolo: 
- preveriť obsah spisov sťažností a petícií zaevidovaných v centrálnej evidencii na útvare hlavného 

kontrolóra mesta v roku 2021, 
- preveriť centrálnu evidenciu a vybavovanie sťažností a petícií, ktoré boli doručené rozpočtovým         

a  príspevkovým organizáciám mesta (ďalej len RO a PO) v roku 2021.  
 Účelom kontroly bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie: 
- zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o  sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

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

o petičnom práve), 
-  internej Smernice č. 2/2019 o vybavovaní sťažností a petícií v meste Spišská Nová Ves platnej 

a účinnej odo dňa 05. 02. 2019 (ďalej len Smernica o sťažnostiach), 
-  opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku vyplývajúcich 

z vybavovania sťažností a petícií, ktoré prijali zodpovedné osoby a ktorých splnenie bolo v roku 
2021.  

I.2.  Cieľ kontroly 
 Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných riadiacich noriem pri prijímaní, evidencii, prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícií 
adresovaných mestu, RO a PO mesta v roku 2021. 
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C.11.  Kontrola sťažností a petícií v roku 2021 

Písomné podnety, ktoré boli v zmysle platných právnych predpisov klasifikované ako sťažnosť 
alebo petícia, boli v roku 2021 zaevidované v informačnom systéme Správa registratúry na Mestskom 
úrade Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len MsÚ). Po ich 
zaevidovaní boli zaslané hlavnému kontrolórovi mesta do centrálnej evidencie sťažností a petícií, 
ktorá je vedená na útvare hlavného kontrolóra mesta (ďalej len ÚHK) oddelene od ostatných 
písomností.  

Kontrola vybavovania sťažností a petícií bola vykonávaná v zmysle § 18d ods. (1) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Smernice o sťažnostiach 
v roku 2021 hlavným kontrolórom mesta a ÚHK. 
 
C.11.1.  Kontrola vybavovania sťažností doručených na MsÚ v roku 2021 
 Mestu bolo v kalendárnom roku 2021 adresovaných na prešetrenie a vybavenie 10 podaní, 
ktoré boli v zmysle zákona o sťažnostiach klasifikované ako sťažnosť tak, ako je to uvedené v tabuľke 
č. 3.         
 

Tabuľka č. 3 
Dátum 

evidencie 
Číslo 

záznamu 
Číslo a názov sťažnosti 

Spôsob vybavenia 

Dátum 
vybavenia 

Číslo          
spisu 

 

Poznámka vybavenia 

 
04. 02. 2021 

 
2418/2021 

 
Sťažnosť č. 1 

Sťažnosť na neoprávnené 
zrušenie trvalého pobytu 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
16. 02. 2021 

 
406/2021/HK 

Sťažnosť neopodstatnená, oznámenie výsledku 
prešetrenia sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote.   
 

24. 02. 2021 
 

3690/2021 
 

Sťažnosť č. 2 
Sťažnosť na neoprávnené 
zrušenie trvalého pobytu 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
11. 03. 2021 

 
536/2021/HK 

Sťažnosť neopodstatnená, oznámenie výsledku 
prešetrenia sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote. 
 

16. 03. 2021 
 

5148/2021 
 

Sťažnosť č. 3 
Sťažnosť proti výsledku na 

neoprávnené zrušenie trvalého 
pobytu 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
08. 06. 2021 

 

 
838/2021/HK 

Opakovaná sťažnosť - predchádzajúca sťažnosť bola 
vybavená správne (neopodstatnená), oznámenie výsledku 

prešetrenia sťažnosti zaslané sťažovateľovi 
v zákonnej lehote. 

 
16. 03. 2021 

 
5147/2021 

 
Sťažnosť č. 4 

Sťažnosť proti výsledku na 
neoprávnené zrušenie trvalého 

pobytu 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
08. 06. 2021 

 

 
839/2021/HK 

Opakovaná sťažnosť - predchádzajúca sťažnosť bola 
vybavená správne (neopodstatnená), oznámenie výsledku 

prešetrenia sťažnosti zaslané sťažovateľovi 
v zákonnej lehote.   

 
06. 05. 2021 

 
42204/2021 

 
Sťažnosť č. 5 

Sťažnosť na príslušníkov 
Mestskej polície v SNV 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
10. 06. 2021 

 
1288/2021/HK 

Sťažnosť opodstatnená, oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote. 
 

11. 06. 2021 
 

52364/2021 
 

Sťažnosť č. 6 
Sťažnosť na opakované rušenie 
nočného kľudu na Zimnej ulici 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
04. 08. 2021 

 

 
1603/2021/HK 

Sťažnosť neopodstatnená, oznámenie výsledku 
prešetrenia sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote. 
 

28. 07. 2021 
 

57693/2021 
 

Sťažnosť č. 7 
Sťažnosť na neoprávnené 

pridelenie bytu 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

 
02. 08. 2021 

 
2044/2021/HK 

Sťažnosť neopodstatnená, oznámenie výsledku 
prešetrenia sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote.   
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06. 08. 2021 

 
29. 10. 2021 

 

 
58546/2021 

 
2193/2021/HK 

 
Sťažnosť č. 8 

Sťažnosť na zvýšenú hlučnosť 
technológie pri zimnom štadióne 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

Sťažnosť opodstatnená, oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote. 
 

10. 12. 2021 
 

19. 01. 2022 

 
72389/2021 

 
2794/2021/HK 

 
Sťažnosť č. 9 

Sťažnosť na prevádzku rýchleho 
občerstvenia na ul. Odborárov 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

Sťažnosť opodstatnená, oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote. 
 

30. 12. 2021 
 

19. 01. 2022 

 
73704/2021 

 
69/2022/HK 

 
Sťažnosť č. 10 

Sťažnosť na nevhodné 
umiestnenie kontajnerov na 

Kolárskej ulici 

 
Sťažnosť prešetrená a vybavená. 

Sťažnosť neopodstatnená, oznámenie výsledku 
prešetrenia sťažnosti zaslané sťažovateľovi v 

zákonnej lehote. 

 
Dokladovou kontrolou vybavovania sťažností doručených mestu v roku 2021 bolo zistené: 
 v roku 2021 bolo mestu adresovaných 10 sťažností, z toho: 

 7 sťažností bolo vybavených s výsledkom – sťažnosť neopodstatnená,  
 3 sťažnosti boli vybavené s výsledkom – sťažnosť opodstatnená, 

 všetky prijaté sťažnosti boli prešetrené a vybavené v zákonnej lehote do 60 pracovných dní, 
 o výsledku vybavenia sťažnosti bol sťažovateľ informovaný v písomnom oznámení o výsledku 

prešetrenia sťažnosti, 
 pri opodstatnených sťažnostiach bol sťažovateľ písomne informovaný o prijatých opatreniach na 

odstránenie zistených nedostatkov, 
 výsledkom prešetrovania sťažností bolo vyhotovenie zápisníc o prešetrení sťažností v zmysle        

§ 19 zákona o sťažnostiach, 
 sťažnosti s poradovým číslom 5, 8, 9 boli vybavené ako opodstatnené, kontrolou prijatých 

opatrení na odstránenie nedostatkov bolo zistené: 
 pri sťažnostiach č. 5 a č. 9 boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin 

ich vzniku vyhodnotené ako splnené, 
 pri sťažnosti č. 8 budú prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich 

vzniku predmetom kontroly vybavovania sťažností realizovanej v roku 2023. 
Kontrolou vybavovania sťažností adresovaných mestu v roku 2021 nebolo zistené 

porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných riadiacich noriem.  
 
C.11.2. Kontrola plnenia prijatých opatrení k starším sťažnostiam 
 Kontrolou bolo preverené splnenie prijatých opatrení vyplývajúcich z prešetrenia a vybavenia 
sťažnosti doručenej mestu v roku 2019. Bolo zistené: 
- sťažnosť č. 11/2019 sa týkala zlej priechodnosti chodníkov najmä po daždi a nebezpečenstva 

vzniku úrazov v zime na Slovenskej ulici č. 32 – 44 v Spišskej Novej Vsi, oprava tohto úseku 
chodníka bola realizovaná výmenou vrchnej asfaltovej vrstvy a správneho vyspádovania 
v priebehu roku 2021.  

 Kontrolou splnenia prijatých opatrení pri sťažnosti č. 11/2019 nebolo zistené porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov, prijaté opatrenie bolo vyhodnotené ako splnené. 

 
C.11.3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v RO a PO mesta v roku 2021  
 Kontrolou vybavovania sťažností a petícií v RO a PO mesta v roku 2021 bolo zistené, že RO 
a PO v priebehu roka 2021 neevidovali vo svojej evidencii žiadne sťažnosti a petície, ktoré im boli 
podané na prešetrenie a vybavenie.  
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C.11.4. Kontrola vybavovania petícií adresovaných mestu v roku 2021  
V roku 2021 boli mestu doručené na prešetrenie a vybavenie 4 podania, ktoré boli podľa 

zákona o petičnom práve klasifikované ako petícia.  
Prehľad o petíciách, ktoré boli mestu adresované v roku 2021, uvádzame v tabuľke č. 4.  
 

Tabuľka č. 4 
Dátum 

evidencie 
Číslo 

záznamu Číslo, názov petície, počet 
podpisov občanov 

podporujúcich petíciu 

Spôsob vybavenia 

Dátum 
vybavenia 

Číslo          
spisu 

 

Poznámka vybavenia 

 
12. 02. 2021 

 
2829/2021 

1. Petícia za 
realizáciu/spevnenie vozovky 
a jej následná kolaudácia 
v lokalite Červený jarok 
v Spišskej Novej Vsi   
– 22 podpisov 

 
Petícia prešetrená a vybavená. 

 
22. 03. 2021 

 

 
432/2021/HK 

Výsledok vybavenia zaslaný osobe určenej na 
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci 

v zákonnej lehote. 
  

 
26. 03. 2021 

 
6077/2021 

 

2. Petícia za osadenie 
dopravnej značky B 33 
„Zákaz státia“ v mestskej 
časti Novoveská Huta  
– 30 podpisov 

 
Petícia prešetrená a vybavená. 

 
13. 05. 2021 

 
903/2021/HK 

Výsledok vybavenia zaslaný osobe určenej na 
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci 

v zákonnej lehote. 

 
04. 06. 2021 

 
51760/2021 

3. Petícia proti vytvoreniu 
parkovacieho miesta 
a vyjadrenie nesúhlasu 
k vyrezávaniu okrasných 
drevín na Hurbanovej ulici 
v Spišskej Novej Vsi  
– 18 podpisov 

 
Petícia prešetrená a vybavená. 

 
16. 07. 2021 

 
1534/2021/HK 

Výsledok vybavenia zaslaný osobe určenej na 
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci 

v zákonnej lehote. 

 
31. 08. 2021 

 
60514/2021 

4. Petícia za zachovanie resp. 
nezrušenie záhradkárskej 
osady Vitamín Odorínska 
cesta 1, Spišská Nová Ves  
– 20 podpisov 

 
Petícia prešetrená a vybavená. 

 
11. 10. 2021 

 
2327/2021/HK 

Výsledok vybavenia zaslaný osobe určenej na 
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci 

v zákonnej lehote. 
 
Dokladovou kontrolou petícií doručených mestu na prešetrenie a vybavenie v roku 2021 bolo zistené: 
 v zmysle § 5 ods. 3 zákona o petičnom práve mesto prijalo 4 petície, ktoré boli následne 

zaevidované v informačnom systéme Korwin, v module - Správa registratúry,  
 petície boli mestu podané na prešetrenie a vybavenie v súlade so zákonom o petičnom práve, 

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

 v súlade s § 5 písm. 7 zákona o petičnom práve bol výsledok vybavenia petície zverejnený na 
webovom sídle mesta a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. 

Kontrolou vybavovania petícií adresovaných mestu v roku 2021 nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných riadiacich noriem.  
 
C.11.5. Kontrola plnenia prijatých opatrení k starším petíciám 

Kontrolou plnenia/splnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin 
ich vzniku, ktoré boli prijaté pri prešetrovaní a vybavovaní petícií v rokoch 2019 a 2020 bolo zistené: 
- Petícia z roku 2019 – Rekonštrukcia chodníkov a cestnej komunikácie na Koceľovej ulici 

v Spišskej Novej Vsi: 
Spomínaná rekonštrukcia je v plánovaných akciách oddelenia pre rok 2022 a v závislosti od 
finančných prostriedkov mesta bude možné začať s prípravou verejného obstarávania a následne 
samotnej realizácie rekonštrukcie.  
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Výsledok vybavenia petície bude predmetom kontroly vybavovania petícií realizovanej v roku 2023. 
- Petícia z roku 2020 – Zavedenie jednosmernej prevádzky na ulici Juraja Fándlyho a 

Obrancov mieru v Spišskej Novej Vsi: 
Na danom úseku komunikácie boli v roku 2021 osadené merače rýchlosti so štatistickým 
zaznamenávaním údajov. Aktuálne prebieha zber údajov pre polročné vyhodnotenie. Po 
realizovaní monitoringu budú spracované alternatívy komplexného riešenia dopravy v danom 
území.  
Výsledok vybavenia petície bude predmetom kontroly vybavovania petícií realizovanej v roku 
2023. 

Kontrolu plnenia/splnenia opatrení vyplývajúcich zo starších petícií adresovaným 
mestu na vybavenie bude ÚHK aj naďalej sledovať, o čom bude MsZ informované pri ďalšej 
kontrole vybavenia sťažností a petícií.   

 
C.11.2. Prehľad o sťažnostiach a petíciách 
 Prehľad o počte sťažností adresovaných mestu na vybavenie v roku 2021 a výsledok ich 
vybavenia uvádzame v tabuľke č. 5. 
 

Tabuľka č. 5 

Počet sťažností v roku 2021 Výsledok vybavenia 
7 Neopodstatnená sťažnosť 
3 Opodstatnená sťažnosť 

10 Spolu 
 
 Medziročný prehľad o počte sťažností a petícií, ktoré boli adresované mestu na prešetrenie 
a vybavenie v rokoch 2016 – 2021 uvádzame v grafe č. 1. 
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Odporúčania pre kontrolovaný subjekt vyplývajúce z výkonu tejto kontroly: 
 pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícií postupovať podľa Smernice č. 2/2019 o 

vybavovaní sťažností a petícií v meste Spišská Nová Ves, vzory všetkých potrebných 
dokumentov sú v prílohe smernice, 

 v oznámení výsledku vybavenia sťažnosti sťažovateľovi jednoznačne uviesť, či jeho 
sťažnosť bola opodstatnená alebo neopodstatnená (v zmysle § 20 ods. 2 zákona 
o sťažnostiach), 

 originál zápisnice o prešetrení sťažnosti/petície a „kópiu“ oznámenia výsledku vybavenia 
sťažnosti/petície doručiť na ÚHK s pečiatkou a podpisom príslušného orgánu verejnej 
správy, ktorému bola sťažnosť/petícia pridelená na prešetrenie/vybavenie, alebo ako sken 
dokumentu (originálu) elektronickou poštou. 

 
 


