
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo:
Bod programu:

M a     t e r i     á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch dňa 15.05.2015

Vec: Správa z vykonaných kontrol č. 02/2015/MsZ

Dôvod predloženia: Materiál obsahuje:

Splnenie úlohy na základe 
schváleného plánu 
kontrolnej činnosti.

Bližšie špecifikované 
v dôvodovej správe.

I. Správu z vykonaných kontrol č. 02/2015/MsZ

II.   Dôvodovú správu

III.  Návrh uznesenia 

Spracoval: Ing. František Stanislav

Zodpovedá:   Ing. František Stanislav

Predkladá:   Ing. František Stanislav

V Spišských Vlachoch  30.04.2015



II.

D ô v o d o v á   s p r á v a

Podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov  predkladá  hlavný  kontrolór  mesta  správu  o výsledkoch  kontroly  priamo  mestskému
zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Zároveň  na  základe  §  12  ods.  1  písm.  d)  Zásad  výkonu  kontrolnej  činnosti  v podmienkach
samosprávy mesta  Spišské Vlachy jedným z krokov výkonu kontroly je vyhotovenie správy o
kontrolnej činnosti pre mestské zastupiteľstvo.
Správa zároveň oboznamuje s ďalšou činnosťou hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie.

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Pravidelné predkladanie podľa vyššie uvedených predpisov.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
žiadne

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:
žiaden

D) Dopad na personálne náklady:
žiaden

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
1. Aktualizácia Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy a zosúladenie
s platným znením zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Aktualizácia Smernice č. 1/2012 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
v pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a jej zosúladenie s platným znením zákona č.  502/2001
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
nie

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)
nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Uvedené v bode E) tejto správy.



 III.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  berie na vedomie
správu z vykonaných kontrol č. 02/2015/MsZ



Ing. František  STANISLAV                        hlavný kontrolór mesta Spišské Vlachy
hlavný kontrolór viacerých obcí        SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

S P R Á V A
z vykonaných kontrol

č. 02/2015/MsZ

V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a na základe § 12 ods. 1 písm. d) Zásad výkonu kontrolnej činnosti
v podmienkach  samosprávy  mesta  Spišské  Vlachy  predkladám Mestskému zastupiteľstvu  v
Spišských Vlachoch túto správu o výsledkoch z vykonaných kontrol.

Na  základe  oznámenia  o  kontrole  č.  02/2015  bola  vykonaná  hlavným kontrolórom mesta
kontrola plnenia rozpočtu mesta Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy za rok 2014.

Kontrola plnenia rozpočtu mesta Spišské Vlachy za rok 2014

Kontrolovaný subjekt

Názov organizácie: Mesto Spišské Vlachy
Sídlo: SNP 34, Spišské Vlachy
IČO: 329657
Štatutárny orgán: Ľubomír Fifik, primátor mesta

Kontrolované obdobie

Rok: 2014

Kontrolou bolo zistené

Plnenie rozpočtu mesta

Rozpočet mesta Spišské Vlachy na rok 2014 bol prijatý uznesením mestského zastupiteľstva
(ďalej len „MsZ“) č. 360/VI//2014 dňa 13.05.2014 ako prebytkový: 

príjmy       v EUR výdavky                 v EUR

bežné 2 422 097 bežné 2 292 738

kapitálové 55 000 kapitálové 51 500

príjmy spolu 2 477 097 výdavky spolu 2 344 238

finančné operácie 48 915 finančné operácie 146 560

rozpočet spolu 2 526 012 rozpočet spolu 2 490 798

Rozpočet  mesta  sa  zmenil  trikrát  rozhodnutiami  primátora  mesta  na  základe  vydaných
rozpočtových opatrení č. 3, 5 a 6. MsZ schválilo zmeny rozpočtu uznesením č.:
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– 367/VI//2014 zo dňa 03.06.2014 rozpočtovými opatreniami č. 1 a 2,
– 402/VI//2014 zo dňa 04.11.2014 rozpočtovým opatrením č. 4. 

Rozpočet mesta bol aj po zmenách prebytkový:

príjmy       v EUR výdavky                 v EUR

bežné 2 543 247 bežné 2 455 248

kapitálové 115 000 kapitálové 111 620

príjmy spolu 2 658 247 výdavky spolu 2 566 868

finančné operácie 79 035 finančné operácie 146 560

rozpočet spolu 2 737 282 rozpočet spolu 2 713 428

S rozpočtom mesta súviselo  uznesenie č.  368/VI//2014 z 03.06.2014, ktorým MsZ schválilo
použitie  prostriedkov  rezervného  fondu  v  súlade  s  §  10  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  a s § 27  Zásad rozpočtového hospodárenia
mesta Spišské Vlachy (ďalej len „zásady“) na:

– kapitálové výdavky roku 2014 do výšky 37.620 EUR,
– úhradu  bežných  výdavkov  v  súvislosti  s  likvidáciou  škôd  spôsobených  živelnou

pohromou - povodňou maximálne do výšky 20.000,00 EUR s tým, že po refundácii
výdavkov zo štátneho rozpočtu, bude rezervný fond doplnený o prijatú sumu.

Celkový rozpočet

Oproti upravenému rozpočtu 2.737.282,00 EUR boli skutočné rozpočtové príjmy 2.644.621,24
EUR,  z  toho  skutočné  bežné  príjmy  boli  2.546.637,59  EUR  (k  upravenému  rozpočtu
2.543.247,00 EUR),  skutočné  kapitálové  príjmy  76.568,83  EUR  (k  upravenému  rozpočtu
115.000,00 EUR).

Finančné operácie príjmové boli 21.414,82 EUR k upravenému rozpočtu 79.035,00 EUR.

Rozpočet  po  zmenách  počítal  s celkovými  rozpočtovými  výdavkami  na  rok  2014 vo  výške
2.713.428,00 EUR,  v skutočnosti  boli  účtovne  zaevidované  rozpočtové  výdavky  v sume
2.537.726,64 EUR.

Skutočné bežné výdavky boli 2.409.885,07 EUR oproti  predpokladaným  2.455.248,00 EUR.
Skutočné kapitálové výdavky boli 21.040,03 EUR oproti predpokladaným 111.620,00 EUR.

Výdavkové  finančné  operácie  boli  v  skutočnosti  106.801,54  EUR  oproti  predpokladaným
146.560,00 EUR.

Bežný rozpočet

Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový s prebytkom 87.999,00 EUR. 

Príjmová stránka

Skutočné bežné príjmy spolu boli oproti rozpočtovaným vyššie o 3.390,59 EUR (+0,13 %).

Výraznejšia kladná odchýlka v bežných príjmoch bola zaznamenaná v kategórii:
– 210 príjmy z podnikania  a vlastníctva  o 16 % (+5.975,42 EUR) vyšším príjmom z

prenájmu budov, priestorov a objektov,
– 240 úroky z úverov, pôžičiek a vkladov o 23 % (+22,82 EUR) s minimálnym vplyvom
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na rozpočtové hospodárenie mesta,
– 310 tuzemské granty  a transfery o 1  % (+16.510,36 EUR) hlavne  z titulu  vyšších

príjmov transferov z rozpočtu obce (+16.421,84 EUR).

Nižšie než predpokladané  bežné príjmy boli zaznamenané v kategórii:
– 120 daň z majetku o 4 % (-3.099,54 EUR) nižším výberom dane z pozemkov a zo

stavieb,
– 220 administratívne a iné poplatky o 11 % (-5.753,27 EUR) z dôvodu nižších príjmov z

poplatkov  a  platieb  z  nepriemyselného  a  náhodného  predaja  a  služieb  (-14.649,86
EUR),

– 290 iné nedaňové príjmy o 59 % (-14.502,78 EUR) zásluhou nižších ostatných príjmov,
kde  sa  počítalo  s  úhradou  za  vzniknutú  škodu,  ktorá  vznikla  mestu  zaplatením
nezrovnalosti vo výške 15.214 EUR.

Výdavková stránka

Skutočná výdavková stránka bežného rozpočtu bola oproti rozpočtovaným bežným výdavkom
nižšia o 45.362,93 EUR (98 %).

Výdavky v jednotlivých častiach funkčnej klasifikácie na úrovni skupina, trieda, podtrieda sa
pohybovali v rozpätí 96 – 101 %. Tomu sa vymykali časti:

– výdavky verejnej správy obce s plnením na 94 %,
– finančná a rozpočtová oblasť 73 %,
– ochrana pred požiarmi 85 %,
– správa a údržba ciest 57 %,
– nakladanie s odpadmi 94 %,
– nakladanie s odpadovými vodami 53 %,
– rozvoj bývania 90 %,
– verejné osvetlenie 92 %,
– predškolská výchova 108 %,
– centrá voľného času 103 %,
– školské stravovanie 114 %,
– sociálne zabezpečenie  (v každej časti funkčnej klasifikácie nižšie

plnenie okrem „staroby“) celkovo 92 %.

Podľa tohto členenia vyššie než rozpočtované boli bežné výdavky vo výdavkoch:
– verejnej  správy  na  bežné  transfery  o  25,27  EUR  (+2  %)  vyššími  výdavkami  na

nemocenské dávky,
– všeobecných verejných služieb inde neklasifikovaných na tovary a služby o 94,04 EUR

(+1  %)  najmä  vyššími  výdavkami  na  údržbu  budov  v  rámci  zabezpečenia  volieb
(+96,00 EUR),

– transakciách verejného dlhu na úroky a ostatné platby súvisiace s úvermi o 866,96 EUR
(+1 %),

– výstavby na tovary a služby o 392,01 EUR (+1 %),
– rozvoja obcí na mzdy a platy o 84,55 EUR,
– školských  zariadení  sumárne  o  29.056,89  EUR  prekročením  rozpočtového  limitu

výdavkov v tom istom rozpočtovom roku použitím prostriedkov v súlade s § 23 ods. 1
zákona č. 523/2004 Z.z.,

– ďalších sociálnych služieb – staroba na poistné a príspevok do poisťovní o 178,23 EUR
(+5 %).
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Zásady  v § 10 ods.  3 ustanovili,  že  záväznou výškou schváleného rozpočtu mesta pre účely kontroly a
hodnotenia plnenia rozpočtu je úroveň kategórií ekonomickej klasifikácie vo všetkých schválených častiach
funkčnej klasifikácie.



Nižšie než rozpočtované boli bežné výdavky:
– verejnej správy na tovary a služby o 12.369,23 EUR (-16 %) najmä nižšími výdavkami

na energie, rutinnú a štandardnú údržbu a na služby,
– finančnej  a  rozpočtovej  oblasti  na  tovary  a  služby  o 853,62  EUR  (+27 %) nižšími

výdavkami na poplatky a odvody,
– ochrany pred požiarmi spolu o 2.023,70 EUR (-15 %)  najmä nižšími  výdavkami  na

dopravné a rutinnú a štandardnú údržbu,
– správy a údržby ciest na tovary a služby o 11.907,67 EUR (-43 %) nižšími výdavkami

na materiál (3.903,02 EUR) a zvlášť údržbu (8.004,65 EUR),
– nakladania  s  odpadmi  na  tovary  a  služby  o  4.608,26  EUR  (+6  %) najmä  nižšími

výdavkami na služby spojené s zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovanie
odpadov,

– nakladania s odpadovými vodami na tovary a služby o 3.530,50 EUR (-53 %) nižšími
výdavkami na údržbu a služby,

– rozvoja bývania spolu o 732,68 EUR (-10 %),
– verejného osvetlenia na tovary a služby o 1.946,35 EUR (-8 %) nižšími  výdavkami

najmä na energie,
– základného vzdelávania o 30.828,51 EUR (-2 %) nižšími výdavkami základných škôl

najmä na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu a služby,
– sociálneho  zabezpečenia  spolu  o  3.003,64  EUR (-8  %) najmä nižšími  výdavkami  v

sociálnej  pomoci  občanom  v  hmotnej  núdzi  (-1.000,40  EUR),  v  dávkach  sociálnej
pomoci (-1.470,59 EUR).

Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet bol schválený ako prebytkový s prebytkom 3.380,00 EUR.

P  ríjmová stránka

Kapitálové príjmy boli naplnené na 67 % (-38.431,17 EUR).
Časť kapitálových príjmov tvoril predaj nehnuteľností (pozemkov) mesta spolu za 16.568,83
EUR s plnením na 30 %.
Kapitálovým  transferom  z  Okresného  úradu  Košice,  Odbor  školstva,  bolo  podporené
financovanie  „Zateplenia  fasády  pavilónu  D  Základnej  školy,  Komenského  6 v  Spišských
Vlachoch“ vo výške 60.000,00 EUR. 

Výdavková stránka

Kapitálové výdavky boli  naplnené na 19 % (-90.579,97 EUR).  Výdavkami  boli  financované
najmä aktivity:

– nákup kosačky     4.999,90 EUR,
– rekonštrukcia objektu materskej školy   10.040,13 EUR,
– výstavba učebne pri ZŠ na Komenského 6     5.000,00 EUR.

Rozpočtovo neboli naplnené akcie:
– obstarávanie kapitálových aktív na cintoríne,
– úhrada záväzku súvisiaceho s hokejbalovým ihriskom,
– zateplenie fasády pavilónu „D“ ZŠ na Komenského 6, ktoré sa presunulo na rok 2015.

Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktorými sa použil zostatok prostriedkov z
predchádzajúceho roku, a ktorými sa realizovali návratné zdroje financovania a ich splácanie.
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Príjmové

Príjmové finančné operácie boli naplnené na 27 % (-57.620,18 EUR).

Rozpočet obsahoval príjem zostatku účelových prostriedkov
štátneho rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového roku   21.414,82 EUR.

Plánovaný prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta   57.620,00 EUR
nebol naplnený.

Výdavkové

Výdavkové finančné operácie boli nižšie ako rozpočet o 39.758,46 EUR (-27 %) najmä nižšími
výdavkami na splátku istiny dlhodobých úverov (-40.000,00 EUR Municipálny úver).

Účtovne tu boli evidované splátky:
– dlhodobých úverov   98.060,00 EUR,
– úveru ŠFRB     8.741,54 EUR.

Úhrada úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi bola zaúčtovaná v bežnom rozpočte
sumárne vo výške 72.530,96 EUR.

Nerozpočtované pohyby

Tretia časť  finančných výkazov o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch
subjektu  verejnej  správy  (FIN  1-12)  obsahuje  údaje  o  príjmoch  a  výdavkoch  súvisiacich
s podnikateľskou  činnosťou,  o  príjmoch  a  výdavkoch  zariadení  školského  stravovania,
o príjmoch  a  výdavkoch  z  darov  a  grantov,  o  príjmoch  a  výdavkoch  na  depozitnom účte
a o príjmoch a výdavkoch sociálneho fondu.

Nerozpočtované príjmy spolu: 159.649,63 EUR.

Nerozpočtované výdavky spolu: 203.443,51 EUR.

__________

Nedostatky:
(1. V bežných  výdavkoch  boli  zaevidované  výdavky  vyššie  než  rozpočtované,  čím  boli  porušené

ustanovenia § 13 ods. 2 zákona, na základe ktorého rozpočtové prostriedky možno použiť len na
účely, na ktoré boli v rozpočte mesta schválené. Tým bolo zároveň porušené ustanovenie § 22 ods.
2 zásad.

(2. Podľa § 12 ods. 2 zásad o každom rozpočtovom opatrení je primátor mesta povinný informovať
mestské zastupiteľstvo na jeho najbližšom rokovaní, čo nebolo splnené.

(3. Nedodržanie schváleného rozpočtu mesta bolo zapríčinené aj:
• nedodržiavaním ustanovení o predbežnej finančnej kontrole podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kedy sa
vykonala finančnú operácia napriek tomu, že nebola v súlade so schváleným rozpočtom,

• nedodržiavaním ustanovení čl.  5 a čl.  6 smernice č.  1/2012 na zabezpečenie vykonávania
finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Spišské Vlachy.

(4. Nedodržané  ustanovenia  §  14  ods.  3   zásad,  na  základe  ktorých prostriedky  poskytnuté  zo
štátneho  rozpočtu,  prostriedky  z  Európskej  únie,  prostriedky  zo  zahraničia,  z  rozpočtu  iného
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subjektu verejnej správy a dary, ak darca určí účel, môžu byť použité len na konkrétne určený účel,
sa zahrnú do jeho rozpočtu najneskôr v mesiaci, v ktorom boli pripísané na účet mesta na základe
oznámenia  poskytovateľa  prostriedkov.  Takto  zmenený  rozpočet  bude  predložený  mestskému
zastupiteľstvu  na  jeho  najbližšom  rokovaní,  najneskôr  do  dvoch  mesiacov  od  pripísania
prostriedkov na účet mesta, ktoré takto zmenený rozpočet zoberie na vedomie.

Stanovisko k plneniu rozpočtu mesta za 1. polrok 2014

V stanovisku hlavného kontrolóra mesta k plneniu rozpočtu mesta k 30.06.2014 zo dňa 21.08.2014 bolo
poukázané na nedostatky:

(1. V  bežných výdavkoch (napr.  výdavky  verejnej  správy  obce,  všeobecná pracovná oblasť,  vodné
hospodárstvo)  boli  zaevidované výdavky  vyššie  než  rozpočtované,  ako  i  výdavky,  ktoré  neboli
rozpočtované, čím boli porušené ustanovenia  § 13 ods. 2 zákona, na základe ktorého rozpočtové
prostriedky  možno  použiť  len  na  účely,  na  ktoré  boli  v  rozpočte  mesta  schválené.  Tým bolo
zároveň porušené ustanovenie § 22 ods. 2 zásad.

(2. Nedostatky súviseli s nesprávnym výrokom podľa § 9 ods. 1 a ods. 3 zákona č.  502/2001 Z.z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kedy sa okrem
iného predbežnou finančnou kontrolou so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a
účelnosť použitia verejných prostriedkov nesprávne overil súlad pripravovanej finančnej operácie s
rozpočtom mesta.

Zároveň hlavný kontrolór upozornil na:
a) Osobitný postup zmeny rozpočtu podľa § 14 ods. 3 zásad, kedy zmenený rozpočet (podľa § 14

ods. 1 zákona - účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie
a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a dary, ak darca určí účel daru) má byť predložený mestskému zastupiteľstvu na
jeho  najbližšom rokovaní,  najneskôr  do dvoch mesiacov  od pripísania  prostriedkov na  účet
mesta, ktoré takto zmenený rozpočet zoberie na vedomie.

b) Povinnosti  vyplývajúce  z  §  12  zákona.  ako  i  z  §  16 zásad, na  základe  ktorých  sa  vykonáva
monitorovanie hospodárenia mesta. Podľa § 17 zásad sa  predkladá monitorovacia správu na
prerokovanie komisiám mestského zastupiteľstva a na schválenie mestskému zastupiteľstvu, v
termíne podľa rozpočtového harmonogramu. 

Plnenie programov mesta a ich hodnotenie

Monitorovanie hospodárenia

Na  základe  §  12  ods.  2  zákona obce  hospodária  s  rozpočtovými  prostriedkami  podľa
schváleného  rozpočtu  a  počas  roka  kontrolujú  hospodárenie  s  rozpočtovými  prostriedkami
podľa osobitného predpisu a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce.
Podľa  §  16  zásad  finančné  oddelenie  zostavuje  monitorovaciu  správu  v  súčinnosti  s
jednotlivými  subjektami rozpočtového procesu s tým, že práce na zostavení  monitorovacej
správy riadi zástupca primátora mesta.
Podľa § 17 zásad zástupca primátora mesta predkladá monitorovaciu správu na prerokovanie
komisiám mestského zastupiteľstva a mestskému zastupiteľstvu, v termíne podľa rozpočtového
harmonogramu.

Rozpočet, jeho zámery, ciele a merateľné ukazovatele neboli monitorované. Tým sa nenaplnil
jeden  z  charakteristických  znakov  programového  rozpočtu,  na  základe  ktorého  je  možné
pristúpiť ku korekciám vrátane prijatia náležitých opatrení.
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Na základe § 16 ods. 5 písm. g) zákona je súčasťou záverečného účtu aj hodnotenie plnenia
programov mesta.
Návrh záverečného účtu mesta do dňa kontroly nebol spracovaný a rozpočet, jeho zámery,
ciele a merateľné ukazovatele neboli zatiaľ podrobené vyhodnoteniu.

Nedostatky:
(1. V rozpore s § 6 zásad nebol vypracovaný a schválený záväzný rozpočtový harmonogram.
(2. Nezabezpečením monitorovania plnenia programov mesta neboli dodržané ustanovenia § 12 ods.

2 zákona.
(3. Nezostavením monitorovacej  správy a jej  nepredložením komisiám mestského zastupiteľstva a

mestskému zastupiteľstvu samotnému neboli dodržané ustanovenia § 16 a § 17 zásad.

Finančné plnenie programov k 31.12.2014

Programová štruktúra rozpočtu mesta pozostáva zo 14 základných programov, ktoré sa ďalej
členia na podprogramy, prvky a projekty.

Na základe zaúčtovaných výdavkov je možné skonštatovať, že po finančnej stránke:

I. Programové plnenie rozpočtu sa na úrovni programov pohybovalo v rozpätí 51 - 106 %.
Na úrovni podprogramov bola variabilita plnenia vyššia v rozpätí 19 - 153 %.

II. Rozpočtovo neboli naplnené programy:
propagácia a marketing / plnenie na 62 %
interné služby / 77 %,
služby občanom / 51 %,
bezpečnosť / 86 %,
odpadové hospodárstvo / 91 %,
komunikácie / 74 %,
šport / 76 %,
bývanie / 90 %,
administratíva / 90 %.

III. Vyššie plnenie programových výdavkov bolo zaznamenané len v programe:
plánovanie, manažment a kontrola s plnením na 106 %.

Plnenie ostatných programov bolo v rozmedzí 97 až 100 %.

Aj pri finančnom plnení programu mesta sa prejavila absencia monitorovania jeho plnenia a s
ňou spojených možných korekcií rozpočtu.

Zhrnutie výsledkov kontroly

Nesúlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:
a) Zákon  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
• § 12 ods. 2,
• § 13 ods. 2.

b) Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
• § 9.

Nesúlad s vnútornými predpismi mesta:
a) Smernica  č.  1/2012  na  zabezpečenie  vykonávania  finančnej  kontroly  v pôsobnosti
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mesta Spišské Vlachy:
• čl. 5 a 6.

b) Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy:
• § 6,
• § 12 ods. 2,
• § 14 ods. 3,
• § 16,
• § 17,
• § 22 ods. 2.

Záver

V  súčasnosti  prebieha  kontrola  plnenia  uznesení Mestského  zastupiteľstva  v  Spišských
Vlachoch za rok 2014.

Okrem uvedených kontrol hlavný kontrolór mesta:
– spracoval a predložil:

✔ Správu z vykonaných kontrol č. 01/2015/MsZ,
– pripomienkoval návrhy:

✔ VZN  o  podmienkach  poskytovania  dotácií  právnickým  a  fyzickým  osobám
pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy,

✔ Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch,
– vypracoval interný list – oznamovanie protispoločenskej činnosti,
– zúčastňoval sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

Spišské Vlachy 30.04.2015

Ing. František STANISLAV
hlavný kontrolór mesta
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