
Správa 
o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky  za I. polrok 2020 

 

 

 

 

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. 

Hlavný kontrolór v priebehu I. polroka 2020 vykonával kontrolnú činnosť v rozsahu, ktorý 
mu vyplýval z príslušných ustanovení citovaného zákona a v zmysle plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Nováky na I. polrok 2020 schváleného mestským zastupiteľstvom 
uznesením č. 213/2019 zo dňa 2.12. 2019. V schválenom pláne kontrolnej činnosti boli zahrnuté 
nasledovné kontroly: 

1. Kontrola predložených vyúčtovaní použitia dotácií za rok 2019, ktoré fyzické a právnické 
osoby predložili na základe ustanovení VZN č. 5 /2015; 

2. Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v organizáciách v zriaďovateľskej  
pôsobnosti mesta - ZŠ, CVČ a ZUŠ. 

3. Kontrola správnosti vedenia a nakladania s peňažnými prostriedkami v hotovosti v pokladni 
mesta 

4. Kontrola procesu inventarizácie majetku mesta Nováky 

5. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

6. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný 
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. 

 

Na základe uznesení mestského zastupiteľstva boli v I. polroku 2020 vykonané nasledovné kontroly: 

 

1. Kontrola legitímnosti postupu bývalého vedenia mesta pri podpise zmluvy o garantovanej 
energetickej službe so spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s., ktorej predmetom 
bola rekonštrukcia a energetické zefektívnenie Domu služieb, uložená uznesením č. 
269/2019 zo dňa 2.12.2019. 
 

2. Kontrola súladu vysielania Mestskej televízie Nováky so zákonom č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii, uložená uznesením č. 270/2019 zo dňa 2.12.2019. 

 
3. Kontrola súladu rozpočtu mesta Nováky na rok 2019 so zákonom o rozpočtových 

pravidlách v súvislosti s vykrytím záväzkov minulých rokov pre klub TJ NCHZ Nováky, 
uložená uznesením č. 364/2020 zo dňa 27.4.2020 

 
4. Preverenie aktuálneho stavu projektov „Modernizácia a obnova budov Mestského úradu 

a obradnej siene Nováky“ a „ Triedený odpad a zhodnotenie BRO v meste Nováky“, 
uložené uznesením č. 327/2020 zo dňa 27.4.2020. 



 
5. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k neodvysielaniu reakcie šiestich 

poslancov MsZ Nováky v mestskom rozhlase. 
 

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

hospodárnosti nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, 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. Z dôvodu zvýšeného počtu kontrol uložených na 
základe uznesení mestského zastupiteľstva hlavný kontrolór konštatuje, že plán kontrolnej činnosti 
na I. polrok 2020 nebol splnený. Neuskutočnené kontroly budú vykonané v II. polroku 2020. 

V sledovanom období boli v zmysle plánu vykonané nasledovné kontroly: 

 

1. Kontrola predložených vyúčtovaní použitia dotácií za rok 2019, ktoré fyzické a 
právnické osoby predložili na základe ustanovení VZN č. 5/2015 a neskorších dodatkov; 

Kontrolou bolo zistené, že predložené vyúčtovania poskytnutých dotácií boli spracované v zmysle 
zmluvných podmienok aj v súlade s VZN č. 5/2015 a jeho neskoršími dodatkami. Hlavný kontrolór 
nevydal žiadne negatívne stanovisko, pre žiadneho poberateľa dotácie, ktorým by požadoval od komisií 
zriadených MsZ neposkytnutie dotácie, o ktoré subjekty žiadali na rok 2020. 

 

2. Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v organizáciách v 
zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta - ZŠ, CVČ a ZUŠ. 

V organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v ktorých bola vykonaná kontrola, neboli 
zistené žiadne závažné nedostatky pri dodržiavaní zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 
v znení neskorších predpisov. Jednotlivé pochybenia boli osobne prediskutované s riaditeľkami 
organizácií a zodpovednými zamestnancami. Hlavný kontrolór odporučil dôsledné dodržiavanie 
zákona o cestovných náhradách hlavne v oblasti určenia dopravných prostriedkov. 

 

3. Kontrola legitímnosti postupu bývalého vedenia mesta pri podpise zmluvy o garantovanej 
energetickej službe so spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s., ktorej predmetom 
bola rekonštrukcia a energetické zefektívnenie Domu služieb, uložená uznesením č. 
269/2019 zo dňa 2.12.2019. 
 

V rámci uvedenej kontroly vykonal hlavný kontrolór posúdenie postupu bývalého vedenia mesta 
v oblasti verejného obstarávania, obsahu podpísanej zmluvy a schvaľovacieho procesu. Analýzou 
uvedených oblastí dospel k záveru, že mesto pochybilo vo viacerých oblastiach realizácie rekonštrukcie 
Domu služieb. Podrobnosti jednotlivých zistení sú uvedené v správe, ktorá bola mestskému 
zastupiteľstvu predložená dňa 27.4.2020. Vzhľadom na vecnú a časovú náročnosť súdneho riešenia 
uvedenej problematiky odporučil hlavný kontrolór zvolať stretnutie zástupcov Východoslovenskej 
energetiky a.s., vedenia mesta ako aj poslancov MsZ. Cieľom uvedeného stretnutia malo byť 
odprezentovanie postoja mesta a snaha o dosiahnutie dohody o mimosúdnom vyrovnaní. V prípade 



nedosiahnutia konsenzu hlavný kontrolór odporúčal, domáhať sa neplatnosti uzatvorenej zmluvy súdnou 
cestou. 
Navrhované stretnutie sa do dnešného dňa neuskutočnilo. 
 

4. Kontrola súladu vysielania Mestskej televízie Nováky so zákonom č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii 

 
Výsledkom uvedenej kontroly bolo konštatovanie hlavného kontrolóra, že vysielanie mestského 
vysielania ako programovej služby pod názvom TV NOVÁKY je z hľadiska formy v súlade so zákonom 
o vysielaní a retransmisii. V prípade podozrenia na porušovanie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii z obsahového hľadiska odporučil hlavný kontrolór poslancom mestského zastupiteľstva 
obrátiť sa na Radu pre vysielanie a retransmisiu so sťažnosťou. 
 

5. Kontrola súladu rozpočtu mesta Nováky na rok 2019 so zákonom o rozpočtových 
pravidlách v súvislosti s vykrytím záväzkov minulých rokov pre klub TJ NCHZ Nováky. 

 
Výsledkom posúdenia legitímnosti postupu mesta pri podpise zmluvy o postúpení pohľadávky  
spoločnosti BENET s.r.o. voči subjektu TJ NCHZ Nováky na mesto Nováky bolo konštatovanie 
hlavného kontrolóra, postúpenie pohľadávky a vyplatenie dlžnej sumy bolo v rozpore s príslušnými 
ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čím sa mesto Nováky dopustilo 
v zmysle §31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
porušenia finančnej disciplíny. 
 

6. Preverenie aktuálneho stavu projektov „Modernizácia a obnova budov Mestského úradu 
a obradnej siene Nováky“ a „ Triedený odpad a zhodnotenie BRO v meste Nováky“ 

 
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva o uložení vykonania kontroly kontaktoval hlavný 
kontrolór príslušných zamestnancov zodpovedných sprostredkovateľských orgánov za účelom získania 
požadovaných informácií. 
Odpoveď zo Slovenskej agentúry životného prostredia od Ing. Halašku ohľadne projektu BRO zaslal 
hlavný kontrolór poslancom MsZ vo svojej správe. 
Odpoveď zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry od Mgr. Bočkovej ohľadne modernizácie 
mestského úradu sa ani po opätovnom dopytovaní nepodarilo do dnešného dňa dostať. 
 

7. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k neodvysielaniu reakcie šiestich poslancov 
MsZ Nováky v mestskom rozhlase. 

 
Uvedené stanovisko vypracoval hlavný kontrolór na základe žiadosti šiestich poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Novákoch zo dňa 3.4.2020, ktorí ho požiadali o preskúmanie postupu pri vybavovaní ich 
žiadosti o odvysielanie reakcie v mestskom rozhlase. 
Vo svojom stanovisku hlavný kontrolór nekonštatoval žiadne technické či legislatívne prekážky brániace 
odvysielaniu predmetnej reakcie poslancov. Taktiež dal do pozornosti skutočnosť, že v zmysle § 10 ods. 
1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení sú primátor mesta a mestské zastupiteľstvo rovnocennými 
orgánmi mesta a mali by mať rovnakú možnosť využívať vysielanie mestského rozhlasu. 
 



8. 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 je vykonávaná priebežne celý rok. 

 

 

9. Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 

 

Súčasťou práce hlavného kontrolóra v uplynulom hodnotiacom období bola taktiež: 

- kontrola prijatých uznesení MsZ, ktorých plnenie bolo prezentované na každom 
nasledujúcom zasadnutí MsZ; 

- vypracovanie plánu kontrolných činností; 

- účasť na poradách primátora mesta, zasadnutiach MsR a MsZ; 

- vyjadrovanie pripomienok v obehovom konaní pri prijímaní interných dokumentov mesta, 
všeobecne záväzných nariadení mesta a niektorých zmlúv; 

- iné činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Nováky 16. septembra 2020                                            Ing. Peter Balák 

   hlavný kontrolór mesta Nováky 


