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Dôvod predloženia 

 

 
 V zmysle zákona o obecnom zriadení  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Novákoch  

berie na vedomie  

Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018. 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Hlavný kontrolór v zmysle § 18f, ods. 1 e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz 

ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa 

o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2018 
 

 

 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej  len „zákon o obecnom zriadení“), hlavný kontrolór predkladá 

mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po 

uplynutí kalendárneho roku. 

Hlavný kontrolór v priebehu roka 2018 vykonával kontrolnú činnosť v rozsahu, ktorý mu 

vyplýva z príslušných ustanovení citovaného zákona a v súlade s plánmi kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I.  a II. polrok 2018.  

Kontrolná činnosť v hodnotenom období bola zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti 

a hospodárnosti nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, vybavovania sťažností 

a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, 

kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov 

obce, či kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 bol schválený MsZ dňa 18. 

decembra 2017, Uznesením č. 912/2017, plán kontrol na II. polrok bol schválený MsZ dňa 2. júla 

2018, Uznesením č. 1098/2018. V sledovanom období boli v zmysle plánov kontrol vykonané 

všetky kontroly.  

 

 

 

Kontroly vykonané podľa plánu kontrol za rok 2018 

 

1. Kontrola predložených vyúčtovaní použitia dotácií za rok 2017, ktoré fyzické a 

právnické osoby predložili na základe ustanovení VZN č. 5 /2015 

 

Kontrolované boli konečné vyúčtovania dotácií, ktoré poskytlo mesto Nováky športovým 

klubom a občianskym združeniam, vykonávajúcim verejnoprospešnú činnosť v meste na rok 2017. 

Všetky športové kluby mali v čl. VI. ods. 8. zmluvy uvedené, že „Príjemca dotácie je povinný na 

základe Metodického usmernenia  Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č.11/2016 k 

uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov zverejniť zmluvu a použitie dotácie.  

Kontrolou bolo zistené, že väčšina predložených vyúčtovaní bola spracovaná v zmysle 

zmluvných podmienok aj v súlade s VZN č. 5/2015. Drobné nedostatky dohľadané na predložených 

dokladoch nemali vplyv na to, aby hlavný kontrolór dal negatívne stanovisko, pre niektorého 

poberateľa dotácie, ktorým by požadoval od komisií zriadených MsZ neposkytnutie dotácie, o ktoré 

budú subjekty žiadať na rok 2018. 

Z tzv. voľnočasových organizácií navrhuje hlavný kontrolór, aby Materskému centru 

Nováčik bola dotácia pridelená na rok 2018 až po vrátení sumy nevyužitej dotácie vo výške 4,10 €, 

t. j. o sumu, ktorá nebola vyúčtovaná v súlade s §5, ods. 1 VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu mesta Nováky.  

Rovnako hlavný kontrolór navrhol, aby v budúcich zmluvách boli uvedené aj kontakty na 

všetkých poberateľov dotácie, aby pri kontrole vyúčtovaní mohol hlavný kontrolór s nimi aktuálne 

prekonzultovať a dať si vysvetliť niektoré zistenia. 

Obidva návrhy hlavného kontrolóra boli splnené 



2. Kontrola na základe postúpenia podnetu na vykonanie kontroly od Úradu pre verejné 

obstarávanie – maľovanie Základnej školy v roku 2015 

 

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO) listom zo dňa 27. 11. 2017 postúpil 

hlavnému kontrolórovi mesta Nováky podnet na vykonanie kontroly, dovolávajúc sa na §147 ods. 

2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú orgány kontroly povinné spolupracovať s ÚVO 

pri jeho kontrolnej činnosti, najmä koordinovať vykonávanie kontrol s ÚVO. V liste ÚVO sa 

uvádza: Úradu pre verejné obstarávanie bol dňa 8. 12. 2016 doručený e-mail nazvaný „Žiadosť o 

sprístupnenie informácií“ z 8. 12. 2016, v ktorom autor podnetu požiadal úrad o preskúmanie 

súladu postupu verejného obstarávateľa Základná školy, Pribinova 123/9, 972 71 Nováky s 

ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom bola Zmluva o 

dielo č. 27/2015 z 13. 8. 2015 uzavretá medzi ZŠ Nováky ako objednávateľom na jednej strane a 

spoločnosťou PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s., M. R. Štefánika 116/ 972 71 Nováky ako 

zhotoviteľom na strane druhej, predmetom ktorej bola v zmysle článku II. „Predmet zmluvy“, 

bodu 2.4. maľba stien a stropov“.  

Hlavný kontrolór pri vykonávaní kontroly kontroloval: 

1. Zákonnosť postupu pri verejnom obstarávaní. Obstarávanie bolo vykonané v novo spustenom 

systéme projektu Elektronického kontraktačného systému – Elektronické trhovisko, pod 

číslom zákazky Z201510766. Uvedeným postupom bol dodržaný zákon č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v § 92, do ktorého sa zadávali podlimitné zákazky stavebných prác bežne 

dostupných na trhu.  

2. Realizácia predmetu zákazky výberom v Elektronickom trhovisku, kde bolo zistené 

porušenie ustanovení zmluvy, ktorá bola automaticky vygenerovaná Elektronickým 

trhoviskom. Porušenie zmluvy bolo zo strany dodávateľa prác v tom, že nedodržal technickú 

špecifikáciu predmetu Zmluvy, kde bolo zazmluvnené odstránenie starých náterov 

a vysprávky pred ručným natieraním stien, ale dodávateľ nenatieral steny ručne, ale 

striekaním, bez ochranného prekrytia ostatného vybavenia školy.    

3. Preskúmanie súladu postupu Základnej školy pri ďalšom verejnom obstarávaní, pri zadávaní 

zákazky maľba stien a stropov v ZŠ Nováky, kde bolo zistené, že po odstúpení od zmluvy 

a obhliadke aktuálneho stavu v ZŠ Nováky primátor mesta rozhodol postupovať ako v 

prípade havarijného stavu, v súlade s § 58, ods. c) Zákona o verejnom obstarávaní, podľa 

ktorého verejný obstarávateľ môže použiť priame rokovacie konanie, ak je splnená 

podmienka vyhlásenia mimoriadnej udalosti, za ktorú sa považuje najmä živelná pohroma, 

havária a pod. Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR na svojej internetovej stránke 

https://www.minedu.sk/havarie/ za havarijnú situáciu považuje udalosť, ktorou boli alebo sú 

vážne ohrozené životy a zdravie osôb alebo udalosť, ktorou bola na majetku školy  spôsobená 

škoda ohrozujúca jej prevádzku.  

Na postup verejného obstarávateľa, Základná škola Nováky, hlavný kontrolór mesta 

Nováky uviedol v závere Zápisu pre Úrad pre verejné obstarávanie nasledovné: Kontrolou 

postupu verejného obstarávania zákazky „Maľovanie Základnej školy v Novákoch“ nebolo 

zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedeného dôvodu hlavný kontrolór mesta 

Nováky nenavrhuje vykonať žiadne opatrenia.  

 

 

3. Kontrola používania motorových vozidiel zaradených v majetku mesta Nováky a 

kontrola vedenia evidencie v zmysle Smernice mesta Nováky č. 3/2016 a dodatkov 

 

Mesto Nováky má na prevádzku motorových vozidiel vypracovanú Internú smernica mesta 

Nováky č. 3/2016.  



V majetku mesta sú zaradené dve požiarne vozidla Liaz, policajné auto Dacia Duster, dve 

Fabie, jeden Volkswagen Passat a Merzedes Benz typ Unimog 405/20 - zametacie vozidlo. 

Kontrolou bolo zisťované, či pri ich prevádzke je dodržiavaná Interná smernica mesta o 

organizácií prevádzky služobných motorových vozidiel a či sú dodržiavané podmienky zmluvy o 

prenájme a prevádzkovaní zametacieho vozidla.  

Kontrolou bolo zistené, že iba jeden osobný automobil v majetku mesta Nováky počas 

obdobia od januára 2017 do konca apríla 2018 dosiahol nižšiu spotrebu PHL, než akú má uvedenú 

v Osvedčení o evidencii vozidla. Aj to iba v dvoch mesiacoch v roku 2017. Bol to VW Passat. 

Ostatné vozidlá sa k predpísanej spotrebe ani nepriblížili.  

Interná smernica mesta Nováky č. 3/2016 o organizácií prevádzky služobných motorových 

vozidiel nariaďuje zamestnancovi zodpovednému za prevádzku vozidla, že v prípade zistenia 

rozdielu medzi skutočnou a normovanou spotrebou PHM, analyzuje príčiny rozdielu a určí spôsob 

nápravy. V prípade, že služobné motorové vozidlo vykazuje dlhodobo spotrebu nad stanovenú 

normu a sú pre túto nadspotrebu objektívne príčiny (staršie motorové vozidlo, cesta len v meste a 

pod.) navrhuje škodovej komisii prerokovať nadspotrebu a odporučiť, alebo neodporučiť 

primátorovi mesta jeho rozhodnutím stanoviť vyššiu, primeranú spotrebu PHL pre dané vozidlo.  

Zamestnanci zodpovední za prevádzku vozidla neurobili ani jednu analýzu príčin zvýšenej 

spotreby vozidiel. Nelogicky, zamestnanci zodpovední za prevádzku vozidla (obidve Fabie, 

vozidlá DHZ a vozidlo primátora), nevykonávajú mesačné vyúčtovania spotreby zvereného 

vozidla, ale na základe údajov od zodpovedného zamestnanca ju vykonáva referent registratúry a 

podateľne, resp. sekretariát primátora. Zamestnanec zodpovedný za prevádzku motorového 

vozidla nemá pravidelnú informáciu o nadspotrebe. Dostáva ju od zamestnankyne podateľne len v 

prípadoch extrémne vysokej spotreby. Ani v takomto prípade nie je napísané zdôvodnenie 

nadmernej spotreby v priebehu uplynulého mesiaca, tobôž urobená analýza. 

Zamestnankyňa podateľne je pritom odkázaná na všetky údaje, ktoré uvádza vo vyúčtovaní, 

od zamestnancov zodpovedných za prevádzku vozidla. Údaje dostáva väčšinou na „papierikoch“, 

podpísaných zodpovednými zamestnancami, alebo len telefonicky. Zamestnanci zodpovední za 

prevádzku vozidla nepodpisujú konečné vyúčtovanie, ani nie sú s ním oboznámení, preto celá 

zodpovednosť za rozdiely popísané pri jednotlivých automobiloch je na zamestnankyni 

podateľne, resp. sekretariáte.  

V prvom odstavci Záveru, v citácií Smernice je spomenutá aj škodová komisia. Mesto 

Nováky má v riadiacom dokumente Zásady hospodárenia s majetkom mesta Nováky v článku 15 

uvedené, že za účelom určenia spôsobu likvidácie škôd na majetku a poškodenom majetku 

menuje primátor mesta Škodovú komisiu Mesta Nováky, ktorej činnosť upravuje interný predpis. 

Interný predpis upravujúci činnosť škodovej komisie doteraz nebol v meste vypracovaný, z tohto 

dôvodu Škodová komisia ani neexistuje.  

Zamestnanci zodpovední za prevádzku vozidla majú v Smernici danú povinnosť 

kontrolovať včasné a správne vyhotovenie „Záznamov o prevádzke vozidiel“ a viesť evidenciu o 

požiadavke na použitie zverených služobných vozidiel. Zároveň majú vykonávať kontrolu 

kompletnosti dokladov prvotnej evidencie prevádzky služobných vozidiel. Kontrolou kníh 

o evidencii prevádzky vozidiel bolo zistené, že takmer nikto nevypisuje kolónky časov začiatku a 

konca jazdy. V kolónke Cieľ cesty je pri jazde v meste Nováky uvedené len Nováky – mesto. Z 

takýchto údajov nie je možné zistiť za akým účelom dňa 3. 10. 2017 zamestnanec na základe 

zmluvy s UPSVaR najazdil na Fabii Style po meste 44 km, ani dokedy jazdil, lebo v ten istý deň, 

na tom istom aute najazdil iný zamestnanec mesta ešte 14 km, zasa len po meste Nováky. V ten 

istý deň druhá Fabia Combi najazdila ďalších 30 km po meste, vrátane časti Laskár.  

Na zlepšenie a spresnenie evidencie bolo navrhnuté uplatniť nasledovné opatrenia:  

1. vždy posledný deň v mesiaci doplniť PHL v nádrži vozidla doplna, čím by sa vo výkaze 

uvádzal vstup na začiatku mesiaca ako aj zostatok na konci mesiaca rovnaký údaj a množstvo 

načerpané v priebehu mesiaca by bola zároveň celková spotreba PHL v mesiaci; 

2. do vyúčtovania doplniť stav počítadla km na začiatku mesiaca a na konci mesiaca a z ich 

rozdielu uvádzať počet ubehnutých kilometrov v mesiaci. Predišlo by sa rozdielom zistených u 

obidvoch Fabií ako aj policajného Dustera; 



3. každé čerpanie PHL zapisovať aj do zošitov o Evidencii prevádzky automobilu, čím by 

sa predišlo disproporcii dátumov na doklade z registračnej pokladne a údajom o jazde motorového 

vozidla; 

4. pri všetkých tankovaniach, aj počas mesiaca, vždy doplniť nádrž doplna, aby bolo možné 

zistiť spotrebu aj medzi jednotlivými tankovaniami; 

5. tankovanie osobných motorových vozidiel vykonávať len prostredníctvom palivovej 

karty. Dôvod nákupu PHL v hotovosti vždy zdôvodniť vo vyúčtovaní PHL za mesiac; 

6. palivovú kartu dať do zodpovednosti zamestnankyne sekretariátu, ktorá by ju vydávala 

vždy pri potrebe doplnenia PHL zamestnancovi zodpovednému za prevádzku vozidiel (Fabie). 

Autá sa dopĺňajú, okrem naplnenia na konci mesiaca, len raz v mesiaci; 

7. mesačné vyúčtovanie spotreby PHL dať do zodpovednosti zamestnancom zodpovedným 

za prevádzku motorového vozidla; 

8. vypracovať interný predpis upravujúci činnosť škodovej komisie a zriadiť škodovú 

komisiu.   

 

So znením Zápisu bola oboznámená vedúca Oddelenia vnútornej správy. Opatrenia neboli 

realizované. 

 

 

4. Kontrola vybavovania sťažností podaných v roku 2017 

 

V roku 2017 bolo do podateľne MsÚ doručených sedem sťažností. Šesť sťažností bolo 

podaných dňa 28. februára 2017 a podával ich jeden sťažovateľ, jedna sťažnosť bola podaná 26. 

apríla 2017. Ako opodstatnené bola vybavovaná len jedna sťažnosť. 

Hlavný kontrolór zistil, že pri vybavovaní sťažnosti nebolo postupované v zmysle Zásad 

postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Nováky. Osoba príslušná na vybavenie 

sťažnosti bola povinná odoslať písomné oznámenie o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V 

tom čase platných Zásadách  v Článku 5., ods. 14 je uvedené, že „Osoba príslušná na vybavenie 

sťažnosti je oprávnená sťažnosť odložiť v prípadoch uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona o 

sťažnostiach (príloha č. 4 Zásad). O odložení upovedomí sťažovateľa, a to v prípadoch uvedených 

v § 6 ods. 4 zákona o sťažnostiach (príloha č. 5 Zásad).“ V prílohách Zásad boli uvedené vzory, 

akú majú mať formu tlačivá, na ktorých je odpovedané sťažovateľovi. Tlačivo Odloženie 

sťažnosti – upovedomenie, mali byť odosielané sťažovateľovi osobou, ktorá bola príslušná na 

vybavenie sťažnosti. Všetky odpovede boli na tlačive, ktoré sa diametrálne odlišuje od tlačiva 

predpísaného v Zásadách. Mesto si vytvorilo formát nazvaný Vrátenie podania, ktorý podpisoval 

primátor mesta (okrem sťažnosti, ktorá bola šetrená komisiou z radov poslancov), hoci bol osobou 

príslušnou na vybavenie sťažnosti len v jednom prípade.  

Hlavný kontrolór pri dohľadávaní  plnenia Článku 4 Príslušnosť na prešetrovanie a 

vybavovanie sťažností, kde je v ods. 1 uvedené, že „Prešetrovanie a vybavovanie sťažností 

koordinuje Oddelenie vnútornej správy“ zistil, že Oddelenie vnútornej správy eviduje len došlé 

sťažnosti. V oddelení nebolo možné odsledovať aktuálny stav vo veci prijatej sťažnosti, ktorému 

oddelenie bolo odoslané prešetriť sťažnosť ani dodržanie zákonom stanovených lehôt v zmysle 

Zákona o sťažnostiach.  

V Zásadách v 1. odseku Článku 5 Základné pravidlá pri vybavovaní sťažností je uvedené, 

že  „Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti 

komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil“. V nadväznosti na citáciu v 

predchádzajúcom odseku bolo povinnosťou Oddelenia vnútornej správy okamžite po prijatí 

sťažnosti ju v Oddelení vnútornej správy preskúmať podľa predmetu. Preskúmanie podľa 

predmetu sťažnosti bolo pri všetkých zaevidovaných sťažnostiach vykonávané Úradným 

záznamom.  

V zmysle Zásad osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je povinná vyhotoviť zápisnicu o 

prešetrení sťažnosti. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, osoba príslušná na prešetrenie 

sťažnosti to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi sťažovateľovi. 



Ani jeden zo spisových obalov k príslušným podaniam, ktoré boli sťažovateľom vrátené,  

neobsahoval zápisnicu o prešetrení sťažnosti.  

Pri kontrole vybavovania sťažností za rok 2016 bolo hlavným kontrolórom konštatované, že 

v Zásadách postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Nováky je uvedené 

ustanovenie o prijímaní sťažností, ktoré bolo v zákone zmenené s účinnosťou od 1. júna 2017. 

Ďalej bolo poukazované na nezrovnalosti v použitých skratkách, na ktoré hlavný kontrolór 

upozornil vo svojom zápise ešte v decembri 2015. Z tohto dôvodu bolo odporučené prednostovi 

mestského úradu, aby boli Zásady dané do súladu so Zákonom č. 9/2010 o sťažnostiach a 

skratkám v texte bol daný jednoznačný význam. Toto opatrenie bolo splnené. MsZ v Novákoch na 

svojom zasadnutí 4. apríla 2018 schválilo Uznesením č. 978/2018 nové Zásady vybavovania 

sťažností. 

 

 

5. Kontrola správnosti vedenia a nakladania s peňažnými prostriedkami v hotovosti v 

pokladni mesta 

 

Po kontrole vykonanej v roku 2015 mesto vypracovalo internú normu - Smernica č. 6/2015 

o manipulácii s pokladničnou hotovosťou a ceninami. V tomto riadiacom akte sú spracované 

postupy pri všetkých operáciách, ktoré sa v pokladni realizujú, ako aj manipulácia so stravnými 

lístkami a vstupenkami na kultúrne a spoločenské podujatia.  

Vykonanou kontrolou boli zistené dva nálezy. Prvým nálezom boli zistené úhrady za nákup 

v hotovosti, kde dodávateľ tovaru nevystavil doklad z registračnej pokladne, ale vystavil faktúru, 

ktorú požadoval uhradiť v hotovosti. V štyroch prípadoch za takúto úhradu bolo zistené porušenie 

Zákona č. 211/2000 o slobode informácií, konkrétne § 5b. Mesto, ako povinná osoba, musí 

zverejniť na svojom webovom sídle, v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o faktúre za 

tovary, služby a práce.  

Ďalej bolo zistené porušovanie Čl. V Internej smernice č. 6/2015 o manipulácii s 

pokladničnou hotovosťou a ceninami v tom, že dátumy na niektorých blokoch z nákupov, 

vystavených registračnými pokladnicami, kde bol tovar v hotovosti nakupovaný, mali dátum 

skorší, ako bol dátum na Žiadanke na nákup. V zmienenom článku Internej smernice je uvedené, 

že zamestnanec môže realizovať nákupy v hotovosti na základe schválenia objednávok alebo 

schválenia žiadanky na nákup primátorom, prednostom alebo vedúcim zamestnancom, ktorý je 

zodpovedný za príslušný program, podprogram resp. prvok rozpočtu mesta. Z textu jasne vyplýva, 

že najprv musí byť schválená žiadanka až potom sa môže nákup realizovať. Tento priestupok bol 

hlavnému kontrolórovi vysvetľovaný, tak, že na tlačive Žiadanka na nákup sú uvedené dva 

spôsoby žiadania nákupu, a to a) zálohu na nákup a b) o súhlas na nákup. V prípade súhlasu na 

nákup vraj, podľa tvorcov smernice, môže ísť aj o súhlas daný pred uskutočnením nákupu 

telefonicky alebo iným spôsobom, v prípadoch, že sa má kúpiť tovar, ktorý je súrne potrebný, 

alebo výnimočne výhodný a nie je vhodné čakať na prítomnosť zamestnanca, ktorý má v 

kompetencii dať písomný súhlas s nákupom. Písomný súhlas mohol byť v takýchto prípadoch 

daný dodatočne.  

Zamestnancami bolo dôvodené, skoršie uskutočnenie nákupu v prípadoch v situáciách, keď 

nie je možné vystaviť najprv žiadanku (súhlas) z rôznych dôvodov. Na odstránenie tohto nálezu 

hlavný kontrolór navrhuje, aby boli presne definované prípady, kedy je možné podpísať ale treba 

ich doplniť do smernice ako stav havarijný alebo mimoriadny a pri dodatočnom vyplňovaní 

žiadanky (súhlasu) je potrebné uviesť dôvod, prečo bolo postupované ako pri havárii alebo 

mimoriadnej udalosti.  

Tieto opatrenia neboli realizované z toho dôvodu, že kontrola bola ukončená v polovici 

decembra 2018 a v tom čase prednosta čerpal dovolenku pred skončením svojho pracovného 

pomeru a ponechal rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí opatrení navrhnutých hlavným 

kontrolórom na nové vedenie mesta, ktoré vzišlo na základe výsledkov volieb do orgánov 

samosprávy obcí v meste Nováky. Novému prednostovi bol Zápis z kontroly daný 12. februára 

2019, do dňa predloženia správy do materiálov MsZ sa hlavnému kontrolórovi nevyjadril. 



6. Kontrola aktuálne platných VZN, ktorými sa určuje výška príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta – materská škola v Novákoch 

 

Kontrolovaná bola správnosť výberu čiastočných úhrad v MŠ, v zmysle znenia VZN č. 

4/2017 a jeho doplnkov. Porovnávané boli údaje z dochádzky v jednotlivých triedach MŠ a údaje 

z informačného systému Korwin (ďalej len IS Korwin), v ktorom sú evidované platby za 

čiastočnú úhradu výdavkov MŠ, ktoré prišli na účet mesta Nováky. 

Evidencia platieb za jednotlivé mesiace, vedená ručne vo vytvorenej tabuľke, nie je v 

súlade s evidenciou úhrad z IS Korwin. Kontrola a párovanie platieb je komplikované a náročné 

na čas, najmä pre zamestnankyňu ekonomického oddelenia. Táto zamestnankyňa ručne prepisuje 

z výpisov z banky platby jednotlivých detí do mailu riaditeľke MŠ, ktorá následne platby dá 

zapísať do ručne vedenej tabuľky podľa jednotlivých tried a následne porovná s dochádzkou. Celú 

túto každomesačnú komplikovanú evidenciu by odstránilo zakúpenie licencie pre IS Korwin pre 

MŠ. Tam v module Dane a poplatky – D15 Rodičovský príspevok by bolo potrebné na začiatku 

školského roku a na začiatku nového kalendárneho roku zadať mená detí navštevujúcich MŠ, 

vytvoriť predpis na celoročnú úhradu platieb. Systém by vygeneroval pre každé dieťa osobitný 

variabilný systém a IS Korwin by automaticky priraďoval platby k vytvorenému predpisu 

Rodičovský príspevok. Ďalšie vstupy by boli minimálne, len pri písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu na prerušenie dochádzky za niektoré mesiace. Za školský rok 2017/2018 sa v osobných 

kartách detí nachádzalo päť žiadosti.   

Hlavný kontrolór navrhuje na zlepšenie kontroly vedenia príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov uvedené opatrenie v kompetencii prednostu MsÚ realizovať tak ako je popísané. Toto 

opatrenie by bolo adekvátnou náhradou opatrenia z poslednej kontroly čiastočných úhrad 

nákladov v Materskej škole.  Pri minulej kontrole úhrad bolo dané opatrenie: Vybaviť MŠ 

informačným systémom Korwin a zaškoliť učiteľky na orientovanie sa v module Dane a poplatky 

– D15 Rodičovský príspevok. Toto nebolo realizované s odôvodnením prednostu MsÚ, že 

zavedenie bezpečného internetu, na základe ktorého by bola MŠ vybavená Korwinom a zakúpenie 

ďalších licencií pre vstup do IS je príliš nákladná záležitosť.   

 

 

 

7. Kontrola prvej časti vyúčtovaní použitia dotácií za rok 2018, ktoré fyzické a právnické 

osoby predložili na základe ustanovení VZN č. 5 /2015; 

 

Kontrolou bolo zistené, že väčšina vyúčtovaní bola spracovaných v zmysle zmluvných 

podmienok a aj s podmienkami VZN č. 5/2015. Drobné nedostatky dohľadané na predložených 

dokladoch žiadal kontrolór odstrániť, alebo doplniť do termínu druhej časti vyúčtovania dotácie. 

Pred kontrolou druhej časti vyúčtovania dotácií nebolo vydané negatívne stanovisko pre žiadneho 

poberateľa dotácie, ktoré by komisie MsZ mali brať do úvahy pri prijímaní nových žiadostí 

o dotácie na rok 2018. Kontrolou bolo zistené, že vyúčtovania boli spracovaných v zmysle 

zmluvných podmienok a aj s podmienkami VZN č. 5/2015. Drobné nedostatky dohľadané v 

predložených dokladoch sú popísané pri jednotlivých subjektoch. Ich odstránenie, alebo doplnenie 

dokladov do termínu konečného vyúčtovania dotácie, bude hlavným kontrolórom akceptované. 

Hlavný kontrolór nevydáva žiadne negatívne stanovisko, pre žiadneho žiadateľa o poskytnutie 

dotácie na rok 2019, ktorým by požadoval od komisie MsZ krátenie dotácie, alebo nepridelenie 

dotácie 

 

 

 

 

 



Kontrola vykonávaná na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Novákoch. 
1. Na základe Uznesenia MsZ č. 129/2011 z 13. 12. 2011, je vykonávaná pravidelná 

Mesačná kontrola napĺňania príjmových častí rozpočtu podľa obsahovej a časovej 

príslušnosti, ako aj výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom 

časovom období.  

Správy z uvedenej kontroly sú zasielané poslancom mesta na emailové adresy. Vyššie 

spomínané informácie vychádzajú z účtovného systému mesta a každý program je rozložený do 

jednotlivých prvkov. Kontrola bola vykonávaná priebežne celý rok. Po prijatí výstupu z IS mesta 

bolo napĺňanie príjmov a výdavkov rozpočtu hlavným kontrolórom spracované do tabuliek, aby 

bolo možné sledovať jednotlivé príjmy aj výdavky v aktuálnom mesiaci, lebo z informačného 

systému Korwin sú výstupy len nárastom od začiatku rozpočtového roku.  

 

 

 

Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 
 

Súčasťou práce hlavného kontrolóra v uplynulom roku 2018 bolo aj: 

- prezentovanie stavu v plnení prijatých uznesení MsZ, ktorých aktuálny stav hlavný 

kontrolór prednášal na každom riadnom zasadnutí MsZ; 

- vypracovanie plánov kontrolných činností; 

- vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu Mesta Nováky za rok 2017; 

- vypracovanie stanoviska k rozpočtu Mesta Nováky na roky 2018, 2019 a 2020; 

- stanoviská hlavného kontrolóra k úverom, o ktoré Mesto Nováky žiadalo bankové ústavy;  

- účasť na seminári Združenia hlavných kontrolórov SR a odbornej konferencii pre hlavných 

kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy; 

- vypracovanie stanovísk pre kontroly vyšších orgánov; 

- výpovede pre orgány činné v trestnom konaní;  

- iné činnosti. 

 

 

 

Nováky 17. januára 2019 

 

                                   Ing. Pavol Peško 

                                                                                     hlavný kontrolór mesta Nováky 

 


