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 INFORMÁCIA O  VÝSLEDKOCH  KONTROLNEJ ČINNOSTI 
ZA I. POLROK 2020 

 
     Hlavná kontrolórka mesta Levoča (ďalej v texte HK) na základe § 18 f ods.1 písm. d/ 
zákona č. 369/1990 Zb. z. a PKČ na I. polrok 2020, schváleného UMZ č.13/20 dňa 
19.12.2019, predkladá MZ informáciu o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2020.  
      Hlavná kontrolórka mesta i zamestnanec ÚHK v I.polroku 2020 z dôvodu obmedzovania 
sociálnych a tým i kontrolných kontaktov počas pandémie COVID-19 nevykonávala 
kontrolnú činnosť v plnom rozsahu z dôvodu práceneschopnosti a čerpania dovolenky.     
 
A/ plnenie stálych úloh  

- Správa HK PKČ za rok 2019 a vybavovanie sťažností, petícií a podnetov, UMZ 
č.81/15 20.2.2020 

- Monitorovanie finančného hospodárenia a spracovania účtovnej závierky za rok 2019 
- Stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu mesta Levoča za rok 2019,  predložené  

MZ  ako súčasť záverečného účtu, schválené UMZ č. 12/18 dňa 25.6.2020 
- Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2020, UZM č.59/18 3.7.2020  
- Stanovisko HK k dlhovej službe zo dňa 30.1.2020 na prijatie dlhodobého úveru na 

krytie výdavku ŠFRB"Obstaranie 48 BJ 1 948 220,-€“  a technickú vybavenosť vo 
výške 104 030,- €, UMZ č.13/14 a 14/14 dňa 31.1.2020  

- Stanovisko HK k dlhovej službe zo dňa 22.5.2020 na krytie bežných výdavkov 
s cieľom zmierniť negatívne následky COVID-19 vo výške 612 642,- €, UMZ č.18/17 
28.5.2020 

- Stanovisko HK k dlhovej službe zo dňa 20.8.2020 na dožiadanie banky - 
predfinancovanie realizácie spoločných programov SR a EÚ a krytie časového 
nesúladu čerpania kapitálových výdavkov zámeru „Žabia cesta“, schválený UMZ 
č.29/48 22.6.2017, UMZ č.33/28-30 14.12.2017 vo výške 1 850 792 € 
a spolufinancovania z rozpočtu mesta vo výške 97 410,09 €  

- účasť HK na zasadnutiach MZ, MR, MK  
- priebežná kontrola plnenia rozpočtu a čerpania výdavkov rozpočtu mesta 
- účasť HK na zasadnutí legislatívno-právnej komisie ZHK na MV SR, NR SR, ZMOS 

a ZOMOs na úseku prípravy legislatívy kontroly územnej samosprávy 
- organizovanie činnosti Tatransko-spišskej regionálnej sekcie ZHK SR 
 

B/  Plánované  úlohy ÚHK  na  úseku  kontrolnej  činnosti   I. polrok  2020  
 

PKČ I/2020/B/1 -  Vyrubovanie miestnych daní a poplatkov 
PKČ I/2020/B/6 -  Ochrana osobných údajov na úseku správy daní 

 
Kontrola bola vykonaná na základe PKČ na I.polrok 2020 UZM 13/20 19.12.2020 

a Oznámenia o začatí kontroly č. UHK/03663/01125/2020 17.2.2020.  
         Subjektom kontroly bol MsÚ, FO - oddelenie správy MDaP, predmetom kontroly bolo 
vyrubovacie konanie MDaP, dodržiavania daňového poriadku a VZN. Ku kontrole bola 
predložená dokumentácia a záznamy, zistenia a opatrenia z kontroly HK/34655/2015 15.12. 
2015 a  HK/31951/2019 30.12.2019.   
     Daňový poriadok upravuje správu MDaPa v § 2 a § 48 vyrubovacie konaniesprávcom 
dane, ktorým je obec. Daňou je MDaPpodľa zákona č.582/2004 Z.z. a VZN.  

Daňové konanie sa riadi zásadami§ 3 daňového poriadku, správca dane je povinný konať 
hospodárne, účelne, bez zbytočných prieťahov, správne určiť a vyrubiť daň.  
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Vyrubovanie MDaPpredstavuje časť daňového konania, ktorou sa určuje správna výška 
dane v platobnom výmere. konaniu predchádza „daňová kontrola“správcom, ktorý hodnotí 
dôkazy predložené daňovníkom a je povinný vykonať úkony aj z vlastného podnetu, ak sú 
splnené zákonné podmienky pre vznik alebo existenciu daňovej pohľadávky a to aj vtedy, ak 
daňový subjekt nesplnil riadne alebo vôbec svoje povinnosti.  

Správca dane berie v konaní do úvahy skutočný obsah právneho úkonurozhodujúci pre 
zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane.  Na úkon, ktorého výsledkom je obchádzanie daňovej 
povinnosti alebo získanie daňového zvýhodnenia,  ktorých výsledkom je zníženie dane sa 
neprihliada. Správca je daňovým poriadkom splnomocnený preskúmať  daňové priznanie 
a dôkazy, požiadať daňovníka o súčinnosť pri odstránení pochybností, rozhodujúcich pre 
správne zistenie dane, ktorou je najmä určenie druhu MDaPpodľa zákona č.582/2004 Z..  
 Odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v I.stupni rozhodol správca dane  (obec) je 
FR SR - príslušný daňový úrad 

Obec rozhoduje vo veciach MDaP, vykonáva ich správu  a zákon č. 582/2004 Z.z. ju 
splnomocňuje VZN určiť druhy a sadzby MDaP, ktoré sú príjmom obce. Zákon tvorbou VZN 
umožňuje obci získavať fakultatívne daňové príjmy a  obyvateľom garanciu pripomienkovať 
výšku MDaP.  Mesto Levoča upravilopráva a povinnosti správcu dane a daňovníkov na rok 
2019 VZN č.8/2017 a  s účinnosťou od 1.1.2020 VZN č. 10/2019 a VZN č.2/2020, vydané 
v rámci opatrení COVID19.  

Správca dane vykonáva daňové konanie a zabezpečuje doručovanie, predvolanie, 
dožiadanie, daňovú kontrolu, dokazovanie, počítanie lehôt a iné podľa daňového poriadku, 
z konania vyhotovuje zákonom určené dokumenty (zápisnice, úradné záznamy a pod.) 
a vykonávať daňovú kontrolu podľa daňového poriadku. 

Správca dane mesto Levoča na úseku MDaP vzhľadom na doteraz  nedostatočne 
upravený administratívno-správny postup správy daní v územnej samospráve nezabezpečuje 
daňovú správu  v rozsahu požadovanom v zákone a to vzhľadom na početnosť úkonov,  
rozsah agendy a jej  administratívnu náročnosť a najmä nepostačujúce softvérové služby 
a integráciu dát. 

Správca dane jepovinný konať a vyhľadávať daňového subjekty, má  vytvorené technické 
podmienky na to, aby daňovníkom priznané a preukázané skutočnosti overil vo verejných  
registroch a vykonal administratívne dokazovanie  ( kataster, obchodný a živnostenský 
register,  mapka.sk,  googlemaps alebo plateným softvéromCleerio, Ortofotomapa a mObec), 
ktorými dokazuje, že daňovníkom preukazované skutočnosti v daňovom priznaní nie sú 
pravdivé.  

LV nie je jediným vierohodným dokumentom preukazujúcim existenciu stavby 
a skutočný účel jej využitia  na účely vyrubenia MD. Užívateľ stavby je v zmysle § 85 
stavebného zákona povinný zahájiť stavebné konanie a stavbu rekolaudovať v prípade, ak ju 
používa na iný účel ako evidovaný v katastri nehnuteľnosti. 

Správca daneposkytuje daňovníkom súčinnosť pri podaní daňového priznania, nemá 
priestor preskúmať vierohodnosť  priznaných údajov, spolieha sa, že daňovník pozná  zákon 
i VZN mesta, predložil dokumenty a splnil si daňovú povinnosť.  

Daňový poriadok obsahuje inštitútmiestneho zisťovaniana overenie priznaných 
skutočností aleboak daňovník nekoná a priznanie nepodá. Miestne zisťovanie je procesne a 
administratívno-personálne  náročné a v meste nebolo implementovaná do praxe.  

Výzva tzv.verejným oznamom vo verejných oznamovacích prostriedkoch je hospodárna, 
(TV Levoča, LIMka, sociálne siete a iné) , poskytne daňovníkovi  informáciu o povinnosti 
voči mestu i priestor na odstránenie nedostatkov v podanom priznaní.  

Správca dane nepostupuje podľa daňového poriadku, z dôvodu početnosti nevyhľadáva  
všetky daňové subjekty, ktoré si neplnia povinnosti alebo ich cielene obchádzajú.  
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V prípade pochybností správca dane má možnosť pripomienkovať zákon a  rozpory 
prerokovať  s FS a postúpiť podnet  orgánom verejnej správy (MV SR, MF SR, Únia miest) 

Miestne zisťovanie podľa § 36-38 daňového poriadku umožňuje zamestnancovi 
správy  danevykonať kontrolu na mieste. Kontrolu  nemožno vykonávať pri súčasnom 
personálnom obsadení na úseku správy daní i na úseku kontroly. 

HK v rámci kontrolnej činnosti nemôže  vykonať miestne zisťovanie, avšak je toho 
názoru,  že v rámci miestneho zisťovania zamestnancom správcu dane samôže zúčastňovať 
kontroly ako člen kontrolnej skupiny, bez možnosti viesť procesné úkony voči daňovníkovi.  

Činnosť HK sa nevzťahuje na správne konanie, t.j.aj daňové konanie.Kontrola HK má 
vlastný obsah, predstavuje administratívny úkon kontroly hospodárenia ktorej podlieha úrad 
a organizáciezriadené obcou, PO v ktorých má majetkovú účasť a iné osoby nakladajúce 
s majetkom obce, FO a PO ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce.HK konávoči 
správcovi dane (zisťovanie a vyrubovanie MDaP,  evidencia, vymáhanie pohľadávok). 
SprávaMDaPje v meste vykonávaná správcom dane hmotnoprávne zákonom č.582/2004 Z.z. 
a procesne zákonom č. 563/2009 Z.z..  
 Predpis miestnej dane a miestneho poplatku sa realizuje registráciou daňovníka, 
doručením daňového priznaniaalebo oznámením o vzniku daňovej alebo poplatkovej 
povinnosti, ktorým sa MDaPzisťuje a po vykonaní daňovej kontroly daň vyrubuje. 

Právnu úpravu vyrubovacieho konania obsahuje § 2 písm. c), a § 68 daňového 
poriadku, ktorého súčasťou je dokazovanie. Vyrubovacie konanie začína doručením protokolu 
s výzvou o vykonaní dokazovania alebo miestneho zisťovania v lehote určenej správcom 
podľa § 46 – 48 daňového poriadku. Rovnako začína i konanie v prípade určenia dane podľa 
pomôcok. Vyrubovacie konanie vykoná a rozhodnutie vydá správca, ktorý daňovú kontrolu 
začal.  

Daňovník je povinný vyrubenú daň uhradiť, v prípade nepriznania alebo neuhradenia 
dane vo výške presahujúcej 2 647,60 € dochádza k trestnému činuskrátenia, neodvedenia, 
skresľovania  alebo zadržania splatnej dane podľa trestného zákona. Malou škodou je čiastka 
prevyšujúca 264,76 €, pri tejto sume začína hranica trestnosti. Daňové orgány sú povinné 
podľa § 3 ods.2 a § 196 zákona č.300/2005 Z.z. trestného poriadku podať trestné oznámenie 
OČVTK.  

Správca dane môže v súlade s § 52 ods.2 daňového poriadku zverejniť zoznam daňových 
dlžníkov, daňový poriadok taxatívne určuje  k akému obdobiu ho možno zverejniť, v akej 
úhrnnej výške nedoplatkov.  

Daňový poriadok ustanovuje, že v zozname možno uviesť meno a priezvisko FO, trvalý 
pobyt alebo miesto podnikania, obchodné meno alebo názov PO a jej sídlo, sumu daňových 
nedoplatkov. Správca je povinný pri zverejňovaní daňových dlžníkov postupovať výhradne 
podľa ustanovení daňového poriadku, na zverejnenie dlžníkov v tomto rozsahu  nie je 
potrebný informovaný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.18/2018 
Z.z..  

Vzhľadom na skutočnosť, že OČVTK môžu začať konať aj ex offo – bez návrhu, 
zverejnenie zoznamu podľa  § 52 daňového poriadku možno považovať za splnenie  
oznamovacej povinnosti.  

Správca dane v roku 2019 nezverejnil zoznam daňových dlžníkov za podmienok 
upravených § 52 daňového poriadku a nepodal trestné oznámenie podľa § 3 a §196 trestného 
poriadku.   

HK na úseku vyrubovania MDaP odporúča prijať opatrenia: 
- dodržiavať zásady a postupy daňového konania, stanovené daňovým poriadkom  
- určiť postup , lehoty a druh a objem výkonov daňovej kontroly správcom dane 
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- zabezpečiť integráciu dát, využívať elektronické podania a služby  
- spracovať vzory dokumentov a doplniť  softvérové výstupy podľa daňového poriadku 

(zápisnica, záznam, predvolanie, výzva, protokol, daňové exekučné konanie, 
predbežné opatrenia, určenie dane podľa pomôcok a pod.) 

- v procese daňového konania prihliadať na hospodárnosť a efektívnosť konania 
- zverejňovať zoznam daňových dlžníkov a informovať  

 
Kontrola č.2.: - ochrana osobných údajov na úseku daňového konania v meste Levoča 

Správca dane sa pri správe daní riadi ustanoveniami daňového poriadku, ktorý v taxatívne 
určených prípadoch pri podávaní daňového priznania, vyrubovaní dane a zverejňovaní 
zoznamu daňových dlžníkov vylučuje konanie podľa zákona č. 18/2018 Z.z., a nevyžaduje 
informovaný súhlas daňovníka na spracovanie OOÚ. 

Mesto Levoča má spracovanú Smernicu a Bezpečnostný projekt nakladania s OÚ FO 
a určenú zodpovednú osobu prevádzkovateľa, ktorý dozoruje a vydáva pokyny pre 
spracovanie OÚ aj na účely daňového konania.  

Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
O výsledku kontroly boli vypracovaná v súlade s § 20 ods.4 písm.d) zákona 

č.357/2015 Z.z. Správa z kontroly č.UHK/24636/2020 doručená 14.9.2020.   
HK vypracovala z kontrolnej činnosti za I.polrok 2019 List vedeniu mesta s návrhom na 

prijatie opatrení  na odstránenienedostatkov, spočívajúcich na strane zriaďovateľa. 

 
PKČ I/2020/B/2– Nakladanie s TKO v podmienkach mesta 
PKČ I/2020/B/6 - Ochrana osobných údajov  

 
Kontrola  v TSML bola HK vykonaná podľa PKČ na I.polrok 2020 a Oznámenia o začatí 
kontroly č.j. UHK/03660/01124/202017.2.2020. Predmetom kontroly je  nakladanie s TKO 
a OOÚ v TSML. Ku kontrole boli predložené doklady(v Správe).  
Kontrola č.1. – Odpadové hospodárstvo 

Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch ukladá povinnosť triediť TKO, zhodnocovať, 
zneškodňovať a znižovať množstvo odpadov. Pôvodcom odpadu sú obyvatelia, návštevníci, 
organizácie a podnikatelia so sídlom alebo prevádzkou v meste a vlastníci, nájomcovia alebo 
správcovia nehnuteľností na území mesta. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa držiteľ zbavuje 
alebo je povinný sa jej zbaviť.  Mesto Levoča aTSML zabezpečujú povinnosti uložené 
zákonom - skladovanie (dočasné uloženie pred nadkladaním), zhromažďovanie (dočasné 
uloženie u držiteľa), zber vrátane triedeniana ZD a uloženie odpadov (do doby prepravy na 
spracovanie alebo skládkovanie), prepravu odpadov, výkup odpadov za cenu určenú VZN 
a cenníkmi.  
 Zákon č.369/1990 Zb. splnomocňuje obec rozhodovať o správe vecí v jejpôsobnosti– 
nakladaní s TKO a na plnenie úloh založiť rozpočtové a príspevkové organizácie. Mesto  
Levoča na úseku OH UMZ č.17/B/1 od 1..7.1996 činnosť  zverilo TSML IČO 35528052.  
 VZN č.3/2016 upravuje práva a povinnosti TSMLvykonávať zber, prepravu, 
zhodnocovanie a zneškodňovania TKO,  vypracúvať harmonogram zberu, zverejňovať druhy 
triedených zložiek, informovať  o zbere, viesť evidenciu a vypracúvať správu o plnení úloh 
OH. TSML zabezpečujú povinnosti ustanovené zákonom a  VZN  č.3/2016.  
Program odpadového hospodárstva spracovaný MŽP SRanalyzuje stav OH a ukladá 
povinnosť obciam spracovať POH na r.2016-2020. OÚ ŽP oznámil  vypracovanie POH PSK  
(www.enviroportal.sk), obce podľa § 6 zákona boli povinné zverejniť oznámenie, Levoča 
zverejnila5.1.2018.  
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Obec je povinná  podľa § 10 zákona spracovať POH ak ročná produkcia TKO na 
území presahuje 350 t alebo počet obyvateľov prevyšuje 1000.  Do vydania POH obec 
postupujepodľa POH r.2011–2015 a implementuje zákon(triedenie, BRO). Vyhláška 
č.371/2015 Z. z. ustanovuje obsah POH.  Mesto bolo podľa § 10 ods.1 zákona a § 4 ods.3 
VZN č.3/2016 povinné  vypracovať a do 30 dní zverejniť POH. UMZ č.5/97 25.4.2019 bol 
POH schválený (neskoro), do  doby prijatiasa postupovalo podľa POH na r.2011-2015 
a zákona. POH mesta bol zverejnený na webe  9.5.2019 v súlade so zákonom.Mesto 
v súčinnosti s TSML plní úlohy v OH podľa POH na roky 2016 – 2020.  
 POH mesta Levoča ukladá na rok 2020 v OH: 
a) informovať obyvateľov o triedení – plnené (LIMka, TV Levoča, web, fcb, podujatia)  
b) zahrnúť triedenie TKO do výchovno-vzdelávacieho procesu – plnené, školský zber  
c) zvyšovať finančnú a environmentálnu gramotnosť obyvateľov – priebežne plnené  
d) znížiť skládkovaný TKO a zvýšiť triedenie– plnené a hodnotené  (v tabuľke v správe) 
e) znižovať podiel BRO na skládke– plnené, domáce kompostovanie,  zberné nádoby 

a odvoz BRO na bioskládku v SNV za úhradu, mesto nemá vlastné kompostovisko 
f) zaviesť do r.2023 triedenie a zber BR KO  – nerealizované 
g) zvyšovať zhodnocovanie TKO na zhodnotenie alebo výrobu palív – plnené, zhodnocované 
h) zvýšiť recykláciu DSO a demolačný odpad –nerealizované, nízky objem DSO 
i) rozvoj technológie na využívanie demolačných materiálov do stavieb - nerealizované  
j) sankcionovať uskladnenie odpadov na „čierne skládky“ – v r.2019 14 skládok bez pokút 

Orgány mesta sú povinné zaoberať sa v r.2021 zavedením dotrieďovania odpadov, 
zavedenia množstvového zberu a BR KO, vybudovaním stojísk 
a kompostoviskaa prehodnotiť   možnosťou využívať drvený stavebný odpad.  HK hodnotí 
pozitívne informovanieo miere triedenia odpadu v meste. 

Ciele OH v meste Levoča na roky 2020 – 2022:  
a)  zvyšovať mieru triedenia a vybudovať zberné a kontajnerové stojiská – množstvový zber 
b) zabezpečiť zber a spoplatnenie odpadov od podnikateľov a organizácií podľa produkcie  
d) dobudovať ZD a  zariadenia technickej podpory z nenávratných zdrojov 
e) vybudovať mestskú kompostáreňv súlade s požiadavkami v zákone  
f) zabezpečiť do 31.12.2021 dotrieďovanie a do 31.12.2022zber BRO KO z domácností 
g) informovať občanov o povinnosti triedenia odpadovpodľa zložiek, vyhodnocovať triedenie 
h)  represia a dozor nad dodržiavaním zákonao odpadoch a VZN mesta  

Mesto na zavedeniu množstvového zberuodpadov v meste spracúva PD na 
vybudovanie  stojísk TKO bytových domov, ktoré prenajme správcom bytových domov  
(investície napr. búranie, chodníky, oporné múry, svahovitosť). PodľaVZN č.3/2016 je 
pôvodca odpadu povinný zabezpečiť zberné nádoby a zberné miesto na triedenie a uloženie 
odpadu (prenajať pozemky, vybudovať stojisko a udržiavať ho). VZN určuje podmienky na 
zriadenie stojiska.  

Mesto podľa § 6 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. a  §81 zákona o odpadoch vydalo VZN  
č. 3/2016 o nakladaní s TKO a DSO na území mesta, ktoré nebolo aktualizované 
(vymedzuje pojmy, zložky odpadov, zber a prepravu, triedenie, povinnosť nahlasovať 
„čierne skládky“ , prevádzku ZD a čas otvorenia, práva a povinnosti  PO a FO. Mesto 
v súlade so zákonom o MDaP, zákonom o odpadoch a VZN schvaľuje výšku miestneho 
poplatku za TKO a DSO.  

Pôvodca odpadumá právo na informácie  o systéme triedenia, zberných miestach, 
harmonograme zberu, efektívnosti, poskytnutie zbernej nádoby za odplatu, zber, 
zneškodnenie skládkovaním. TSML zabezpečujú zber TKO od pôvodcov odpadu 

Mesto je pri organizovaní podujatí na verejnosti povinné vykonať opatrenia na 
zníženie TKO, zabezpečiť nádoby na triedenie. Stravovacie zariadenia sú povinné eliminovať 
jednorazové obaly a v okruhu  3 m zabezpečiť umiestnenie zberných nádob.    
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 Mesto v súčinnosti sOZV Natur-Packa.s. v r.2018 a ENVI - PAK, a.s. v r.2019 na 
verených podujatiach (napr. Tajomná Levoča) zabezpečuje recyklačné stanice.  

Mesto Levoča od 12.7.2019 VZN č.7/2019 doplnilo VZN č.2/2016, ktorým zaviedlo 
povinnosť na podujatiach na verejných priestranstvách a trhových miestach používať len 
biodegradovateľné obaly vhodné na kompostovanie, kontrolu zabezpečuje organizátor a MsP.  
 VZN č.3/2016 v § 3 určuje podrobnosti o zbere a preprave odpadov a ukladá 
pôvodcovi povinnosť triediť, náklady znáša výrobca výrobkov a nie mesto a poplatník. Miera 
triedenia odpadov v roku 2019 predstavovala 32,37 %.   

TKO z rodinných domov je zberaný zo zberných nádob, pri bytových domoch a 
rekreačných oblastiach formou intervalového zberu. Množstvový zber sa uplatňuje pri 
podnikateľoch a organizáciách. TSML v r.2019-2020 začali prípravu na zavedenie 
množstvového zberu, čipovanie nádob, zriadenie stojísk.  

 
Produkcia a triedenie odpadov v meste Levoča v tonách za obdobie 2011 – 2019: 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018 2019 
TKO v t 3 486 3 742 3 570 3 378 3 485 3 781 4 112 4 165 3145 
Triedenie v t    820    821    602    617   399   506    488 1 223   630 
 Zákon ukladá povinnosť zverejniť podmienky zberu, označiť ZD, oznamovať druh 
a množstvo, napr. šatstvo, zverejniť harmonogram zberu  napr. školský zber. TSML majú 
zriadený  a označený ZD, zverejnený harmonogram a zmluvy, oprávnenie na činnosť OH i 
odborne spôsobilú osobu. 

Nedostatky na úseku OH: 
a) oneskorené zavádzanie zákonných povinností a finančná náročnosť (napr. BRO) 
b) nedostatočné druhotné zdroje financovania (Envirofond) 
c) nízka úroveň triedenia odpadov, nedostatok kapacít  
Nedostatkom je nízka úroveň triedenia odpadov podnikateľmi a organizáciami. 

Poplatky TKO od podnikateľov a organizácií       2018     2019 
Výrub poplatku za zmesový TKO 143 455,50  146 223,- 
Skutočné plnenie príjmov  140 686,23  147 617,60 
 Nedostatkom je nízka úroveň triedenia v bytových domoch, „stojiská“ sú verejne 
prístupné, odpad sa zmiešava s triedeným odpadom, demotivačné pre občanov   
 Recykláciu a využitie triedeného TKO zabezpečujú OZVzmluvne, spoplatnenie fixné. 
TSML  majú č.ZP-V1122201801/A o prevádzke triedeného zberu s ENVI-PAK, a.s..  
TSML obchodujú s vytriedenými zložkami odpadov:  
a) časť odpadov podľapaušálu odovzdávajú OZV (ENVI - PAK, a.s.) 
b) časť odpadov obchodujú na recykláciu obchodným partnerom za odplatu 
 TSML na ZD dotrieďujú papier a plasty, odpad lisujú. Triedené zložky sú predajné na 
trhu (sklo, papier, pet fľaše), časť (druhy plastov) energeticky zhodnotené za odplatu.  

Zákon upravuje nakladanie s NO, elektroodpadom z domácnosti, podnikatelia ich zber 
a likvidáciu zabezpečujú zmluvne za odplatu. TSML zabezpečujú od FO zber NO a elektro 
odpadov, dotrieďujúho na zhodnotenie a likvidujú OZV za odplatu (napr. tonery, farby). 

Zber šatstva je podľa  § 13 VZN č.3/2016 zabezpečený do kontajnerovUMZ č.18/24 
26.4.2012 Zmluvou č.20468/12/MO/214 12.6.2012 firmou Olejník. V meste je zabezpečené 
triedenie aj inými subjektami (napr. školy, zber šatstva), množstvá vstupujú do vzorca 
triedenia. 

Mesto podľa VZN nezabezpečuje zber pneumatík, ktoré sú povinní odoberať bezplatne 
distribútori pneumatík i pneuservisy. Držiteľ starého vozidla zabezpečuje odovzdanie OZV. 
Triedenie TKO v meste Levoča podľa zložiek a zmluvných firiem:  
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Papier a lepenka, jedlé tuky – zberné vrecia a kontajnery, TSML a OZV Brantner Poprad 
s.r.o. 
Sklo, kombinované obaly, plasty, elektro – zberné vrecia a kontajnery, TSML a OZV 
Kov - zberné vrecia a kontajnery, TSML a Figeľ –KOV-NUVZ 
Šatstvo – špeciálne zberné kontajnery, WindoorsLudvik 
BRO – zberné nádoby, TSML, fyzické osoby kompostovaním, skládka SNV 
NO, batérie, akumulátory – 2 x ročne vyložiť, TSML Zberný dvor, Fecuprals.r.o. 
Objemný odpad, DSO – 2 x ročne vyložiť na určené miesto, TSML Zberný dvor a skládka 
SNV 
Nezabezpečené triedenie komunálneho odpadu v meste Levoča podľa zložiek:  
BR KO – zákonná výnimka do 31.12.2022 
BRO – TSML nemá zriadené mestské kompostovisko 

Mesto je povinné zaviesť do r.2023 zber BR KO na výrobu kompostu, bioplynu,  obce 
majú kompostoviskáabioplynové stanice. TSML zriadili skládku BRO z verejných 
priestranstiev, nemajú  pozemok na kompostovisko, BRO vyvážajú  za odplatu na BIO 
skládku. 

HK odporúča pri tvorbe rozpočtu na roky 2021 – 2022 zohľadniť výdavky na OH 
(dotrieďovanie, kompostovisko, stojiská, zber BR KO). 
 

TSML v roku 2019 vyviezli  na 1 obyvateľa na skládku celkom 212,45 kg TKO. 
Skládkovanie je ukladanie odpadov na skládku na trvalo na povrch zeme alebo do zeme. 
VZN určujezneškodňovanie TKO skládkovaním Kúdelník II. SNV. TSML majú Zmluvu o 
zneškodňovaní odpadu na skládke  č.2001/06/VV-7 27.6.2006 Brantner Nova, s.r.o., dodatok 
1.1.2019 určuje poplatky (23,90 €/t odpadu FO), cena je  určená zákonom č.17/2004 Z.z., 
fakturácia mesačne podľa vážnych lístkov.Kúdelník má objemové a časové limity (r.2024), 
skládkovanie je nezabezpečené, náklady roku 2019 boli vo výške  128 444,02 € a budú rásť. 
HK odporúča upraviť na rok 2021 výšku poplatkov za odpady. TSML vykonávajú rozbor 
vzoriek napr.smetné koše. Odpad z cintorínov je zmesový, nevhodný na triedenie. 

 
Zabezpečenie rekultivovanej skládky odpadov Dlhé Stráže v Levoči 

Mesto prevádzkovalo skládku, v r.2011 zrekultivovaná, t.č. monitorovaná Slovzeolit  
SNV  podľa Prevádzkového poriadku skládky ročný výdaj 3 974,14 €.HK odporúča preveriť 
účinnosť a ukončenie zmluvy.  

 Zberný dvor zákon definuje ako zariadenie na zber odpadov, oplotený a 
zabezpečený priestor.TSML podľa s § 16 zákonazverejňujú podmienky zberu,  označiť ZD, 
zaradiť odpady podľa zložiek aoznamovať odobratý odpad. ZD sídli na Kežmarská cesta 65, 
p. č. KN8010. Mesto  zriadilo ZD, ktorý prevádzkujú TSML, prevádzka je označená vrátane 
pokynov a otváracej doby, vstup je zabezpečený rampou. Čl. V. VZN č.3/2016 
určujepracovnú dobu ZD, ktorú správca aktualizuje a oznamuje občanom. HK 
odporúčavypustiť ustanovenie VZN o pracovnej dobe ZD, ktorá v čase kontroly nie je 
v súlade s VZN.  

TSML na ZD neodoberajú, neskladujú a nedotrieďujú zmesový TKO určený na 
skládku z kapacitných a finančných dôvodov,zákon do r.2021 ukladá povinnosť 
dotrieďovaťodpad. Zmiešavaním odpadov v zberných nádobáchdochádza k zvyšovaniu 
skládkovania, výdavkov a poplatku.Podľa zákona a VZN sa priestupku dopustí ten, kto uloží 
do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu. 
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Zákon a VZNupravuje nakladanie s „čiernymi skládkami“nezákonné umiestnenie 
odpadu na nehnuteľnosti v obci na inom mieste ako určenom, povinnosť vlastníka, nájomcu 
alebo správcu oznámiť OÚŽP (mesto oznamuje). MsP vykoná ohliadku a šetrenie, ak vinníka 
nezistí, výdavky znášajú poplatníci. Mesto môže uložiť pokutu za priestupok uloženia odpadu 
na „čiernu skládku“, v r.2019 nebolo začaté konanie a nebola vyrubená pokuta.  
 MŽP SR a Envirofond vypisuje výzvy na likvidáciu envirozáťaží a čiernych skládok. 
Mesto bolo úspešné v r.2016 pri likvidácii skládky Nad tehelňou.  
 MsP v Levoči riešila v roku 2019 celkovo 14 „čiernych skládok“ - 2 x skládka 
odpočívadlo pred Levočou v smere od Popradu.  2 x skládka ulica Pod Vinicou, 2 x skládka 
FedorkinJarok (sú tu veľkoobjemové kontejnery),2 x skládka Mariánskahora,1 x skládka 
Francisciho, Novoveská cesta, Mäsiarska, Ruskinovská, Nová a sídl.Rozvoj.  
 HKodporúča „čierne skládky“  oznamovať OÚ ŽP, zisťovať vinníkov, začať 
priestupkové konanie a informovať občanov o „čiernych skládkach“ a pôvodcoch. 
 

VZN upravuje zber objemného odpaduz domácností, ktoré majú uhradený miestny 
poplatok, TSML pri zbere nepreverujú úhrady, vykonajú zber 2 krát ročne. Verejný poriadok 
kontroluje MsP, úhradu poplatku správca.  HKodporúča zabezpečiť súčinnosť pri zbere 
objemného odpadu a postupovať podľa zákona a VZN. 

 
Podľa VZN je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti povinnýoznámiť mestu 

vznik poplatkovej povinnosti, podnikatelia oznamujú  množstvo, v nižších objemoch ako  
produkcia, od r.2019 sú nádoby identifikované.  

Podľa VZN č. 20/2015 a VZN č.8/2017 bol miestny poplatok určený vo výške 
0,0575€ za osobu a deň, množstvový0,025 € 1 lt zberná nádoba, VZN umožňuje zníženie 
poplatku. Poplatky na r.2019 boli vyrubené podľa VZN č.8/2017, na r.2020 VZN 10/2019.  

 
Zákon č.582/2004 Z.z. a VZN ustanovuje, že poplatníkom je ajnájomca 

bytus trvalýmalebo prechodným pobytom v meste užívajúci nehnuteľnosť,  jepovinný 
registrovať sa, zabezpečiť zbernú nádobu a platiť poplatok. Nájom upravujú osobitné 
predpisy.  

HK odporúča informovať nájomcov bytov (LIMka) na povinnosťoznamovať vznik poplatkovej 
povinnosti a  hradiť miestny poplatok za TKO a DSO.  

 
Hospodárska činnosť TSML na úseku OH r.2018-2019 

    2018 
skutočnosť 

   2019 
rozpočet 

     2019 
skutočnosť 

    % 

Rozpočet bežných príjmov mesta na OH 
- TKO FO 
- TKO PO 

 
235 688,58 
140 686,23 

 
250 000 
125 000 

 
223 667,02 
147 617,60 

 
 89,50 
118,10 

Rozpočet bežných výdavkov mesta OH 
Skládka odpadov Dlhé Stráže 
Transfér TSML na BR 
Transfér TSML na KR 

 
  3 974,00 
484 176,00  

 
   3 900 
583 234 
  36 876 

 
   3 974,17 
515 663,19 
    36 678 

 
 
101,90  
  88,41 

Príjmy TSML OH  
- Príjmy nájom zberných nádob 
- Príjmy veľkoobj. a DSO  
- Dotácia UPSVaR 
- Transfer mesto 
- Vlastné príjmy za triedený zber 

   
  10 836,52 
    2 170,13 
  32 101,56 
515 663,19 
122 370,31 
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Výdavky TSML na OH  
- Materiál a PHM  
- Energia a plyn 
- Opravy a údržba 
- Reprezentačné 
- Služby, telefón, revízie, školenia 
- Uskladnenie odpadov  
- Uskladnenie BRO  
- Platy, odvody a soc. služby 
- dane a poplatky 
- leasing  
- odpisy majetku  
- odpisy majetku  
- úroky z leasingu Man 
- poistenie majetku 

 
 

  
  40 814,93 
    5 838,04 
    7 750,08 
    1 400,25 
    9 546,37 
138 088,57 
    9 316,54 
179 516,32 
     1 733,27 
     6 550,44 
        210,41 
283 144,60 
    3 114,71 
  10 036,20 

 

 Činnosti TSML v OH v r.2019 zabezpečovalo 25 zamestnancov ZD vrátane vedúceho 
a odborného zamestnanca, 4 pracovníci projekt UPSVaR. ZD má účelový priestor, techniku 
(rozbory hospodárenia za r.2019 – kontrola s účtovníctvom bez nedostatkov).  Podnikanie 
TSML je na  základe schválených cenníkov - cenník odpadov, zberných nádob, vriec na 
odpad a prenájom zberných nádob a cenník poskytovania vozidiel a mechanizmov 

Kontrolou bolo preverené  hospodárenia OH, účtovné doklady, zmluvy, cenníky, 
Smernice – bez nedostatkov. 

Predmetom kontroly boli  DF 1/2019 – 694/2019 s DPH 320 326,08 € za tovary 
a služby, zverejnené, evidované, so záznamom z podpornej evidencie, vykonanie finančnej 
kontrol, účtovanie podľa zákona o účtovníctve. Kontrolované boli č. VF 1/2019–69/2019 
13 003,65 € - prenájom zberných nádob. Predmetom kontroly boli vybraté výdavkové 
položky stredisko OH, platy, odvody a sociálne výdavky – bez  nedostatkov (610 platy -  
125 895,26 €,  620 (odvody) -  43 861,20 €,  sociálne výdavky (stravné, SF, PNS, odstupné) -   
9 759,86 €. 

HK preverila vnútorný systém kontroly a preukazovanie obstarávania a spotreby, 
zúčtovanie a evidovanie dodávok tovarov a služieb, VO (nádob a kontajnerov, vriec,štítkov).  

Transfer mesta v r.2019 bol 1 679 739,81 €, vlastné príjmy  413 438,21 €, refundované 
mzdy UP 32 101,56 €, rozpočet schválený UMZ č.2/26-27 18.12.2018, UMZ č.3/40 
14.2.2019, UMZ č.5/44-47 25.4.2019, UMZ č.6/46-48  20.6.2019 a UMZ č.11/56-58 
21.11.2019.  
 TSML v r.2019 vrátili zriaďovateľovi 119 765,92 €, kapitálový transfér 2 389,45 €,   
splnili záväzné ukazovatele a plnili vlastné príjmy na 137,81 % .  

 Príjmy z predaja nádob boli 13 006,65 €, z predaja triedených TKO 122 370,31€, 
výnosy celkom 2 820 983,32 €, z toho triedenie 98 203,25 €. Poplatok za uskladnenie 
odpadov na skládku predstavoval 138 088,57 €. TSML evidujú aktíva v objeme 
13 340 933,92 €.  

Z predmetu kontroly č. 1vyplynuli pre TSML a zriaďovateľa odporúčania: 
- prijať opatrenia na implementovanie povinností zo zákona č.79/2015 Z. z. 
- prijať opatrenia na plnenie POH mesta Levoča na roky 2016-2020 
- aktualizovať VZN mesta  

 

Kontrola č.2.: - ochrana osobných údajov FO v podmienkach  TSML. 
 Predmetom kontroly bolo zabezpečenie dodržiavania OOÚ a pravidiel nakladania 
s OÚ FO  TSML (zverejňovanie zmlúv, účtovných dokladov obsahujúcich OÚ).  
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TSML sú zo zákona prevádzkovateľom, ktorý pri zabezpečovaní činnosti postupuje podľa 
Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679  ktorý je záväzný v SR a  zákona č. 18/2018 Z.z., ktorý 
upravuje povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa pri spracúvaní  OÚ. TSML majú 
Smernicu na OOÚ, Registratúrny poriadok, Bezpečnostný projekt a zodpovednú osobu za 
nakladanie s OÚ FO. Kontrolou boli preverené zmluvy r.2019 ENVI-PAK, a.s., Olejník 
Sp.Hrušov,Brantner Nova, s.r.o.obsahujúce OÚ a súhlas dotknutej osoby s uzatvorením 
a zverejnením zmluvy, podpis štatutára začiernený.  TSML pri sprístupňovaní dokumentov, 
obsahujúcich OÚ postupujú podľa zákona a Smernice,kontrolou neboli zistené nedostatky.  
  
 O výsledku kontroly boli vypracovaná v súlade s § 20 ods.4 písm.d) zákona 
č.357/2015 Z.z. Správa z kontroly č.UHK/24377/2020, doručená elektronicky 14..2020. 
  
  

HK vypracovala z kontrolnej činnosti za I.polrok 2020 List vedeniu mesta s návrhom na 
prijatie opatrení  na odstránenienedostatkov, spočívajúcich na strane zriaďovateľa. 

 
PKČ I/2020/B/3 – Výkony a dostupnosť zariadení predškolského vzdelávania detí  
PKČ I/2020/B/6 – Ochrana osobných údajov   

 
Kontrola  v MŠ bola HK vykonaná na základe PKČ na I.polrok 2020UMZ č. 13/20 
19.12.2019 a Oznámenia o začatí kontroly č.j. HK/13308/2020 20.5.2020. 
Kontrola č.1: - výkony a dostupnosť MŠ 
Predmetom kontroly bolo preverenie výkonov a dostupnosť zariadení predškolského 
vzdelávania detí a účinnosť vynaložených verejných zdrojov v nadväznosti na riadiace 
procesy r.2017-2019. Kontrola bola vykonaná v sídle MŠ dňa 25.-26.5.2020, ku kontrole boli 
predložené dokumenty o výkonoch a hospodárení MŠ. 

Účinnosť  MŠ - odráža trendy vývoja – decentralizáciu (prenos kompetencií na obce), 
dereguláciu (možnosť obce zriadiť MŠ), zvyšovanie významu miest a pochopenie ich úlohy 
v sociálnom a ekonomickom rozvoji regiónu (rozvoj alebo útlm  regiónu) a dopad na vývoj 
školstva, využívanie IT a SMART technológií.  
 Decentralizácia v spojení s byrokraciou a technokraciouzvyšuje nároky na odbornú 
zdatnosť zástupcov samospráv, ich odolnosť voči politickým vplyvom. Rozhodujúcim pre 
správu školstva je vymedzenie teritória, zámeru, cieľov rozvoja a sféry vplyvu. Politika mesta 
na úseku školstva by sa mala koncentrovať na rozhodovacie procesy, odlíšenie dlhodobých 
záujmov od krátkodobých cieľov „komunálnej“ politiky a ich pluralitu. 
 Demografické procesy ovplyvňuje početnosť populácie (pôrodnosť, úmrtnosť, 
migrácia) a sú výsledkom dlhodobého vývoja a výmeny obyvateľstva (napr. sťahovanie, lacné 
nehnuteľnosti). Najvýznamnejšou zložkou demografie je vek a štruktúra obyvateľov, mladé 
rodiny alebo prestarnuté obyvateľstvo si vyžadujú rozdielne potreby a starostlivosť.  

 Štát zabezpečuje napĺňanie ústavného práva dieťaťa na vzdelanie prijatím všeobecne 
záväzných právnych predpisov, upravujúcich aj oblasť predškolskej výchovy.  

Výchovno-vzdelávací proces v MŠ- sa uskutočňuje na základe zákona č. 245/2008 Z. z., MŠ 
sú od 1.8.2008 zaradené do sústavy škôl.Plnenie originálnych kompetencií predškolského 
vzdelávania v r.2019 bolo  zdrojovo zabezpečované zo ŠR, podielových daní, účelových 
dotácií štátu a príspevkov rodičov určených VZN č.12/2015 a VZN č.8/2019.  
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VZN mesta Levoča – zmeny v roku 2019 -Mesto je splnomocnené čl.68 Ústavy SR, 
zákonom č.369/1990 Zb. vydávať VZN vo veciach plnenia vlastných úloh a na základe 
splnomocnenia v zákone vo veciach preneseného výkonu ŠS.Orgány mesta podľa § 6 ods.2 
písm.b) a § 19 ods.6 zákona č.596/2003Z.z.VZN zriaďujú a rušia MŠ a EP  zaradené do siete 
škôl.  

Mesto VZN č.8/2016 1.1.2017 zriadilo MŠ ŽR a 6 EP a zariadenia školského 
stravovania, § 3 VZN č.8/2016 zriadilo výdajnú ŠJ na Predmestí. UMZ č.54-55/6 20.6.2019 
zrušilo výdajnú ŠJ Predmestie a 1.9.2019 zriadilo ŠJ Predmestie.  Obec podľa § 6 ods.2 
písm.e) zákona zriaďuje a zrušuje zariadenia školského stravovania deti v MŠ VZN.Mesto 
Levoča  k 1.9.2019 nevykonalo zmenu § 3 ods.2  VZN č.8/2016 v súlade s § 6 ods.2 písm. e) 
zákona č.596/2003 Z.z. a zmenu  VZN č.8/2016 – HK odporúča doplniť VZN 8/2016.  

Mesto Levoča k 1.9.2019 nevykonalo zmenu Článku 6 VZN č.8/2019 o určení príspevku  
výdajnej ŠJ - mesto nemá zriadenú výdajnú ŠJ Predmestie podľa § 6 ods.2 zákona č.596/2003 
Z. z. – HK odporúča zmeniť VZN č.8/2019.  

MZ schválilo VZN č. 8/2019o príspevku rodiča na školské stravovanie a II. potravinové 
pásmo. Pri schvaľovaní nezohľadnilo skutočnosť, že školské stravovanie detí od 2-5 rokov nie 
je dotované štátom a výdavky na stravovanie detí v MŠ sa podstatne zvýšili.  

Povinnosti riaditeľa a zriaďovateľa školy  - MŠ ŽR a EP riadi riaditeľ, ktorý  zodpovedá za 
dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu (ŠVVP), vypracovanie Školského VVP, 
za úroveň  VV činnosti, zostavuje ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov, ich 
hodnotenie a odmeňovanie, zostavuje rozpočet, zodpovedá za hospodárenie, zabezpečuje 
činnosť a rozhoduje o prijatí dieťaťa. Riaditeľ je povinný so zriaďovateľom prerokovať počet 
detí, tried, ŠkVVP, Správu o VVČ, rozpočet a Správu o hospodárení, Koncepciu rozvoja 
školy vypracovanú najmenej na dva roky a jej hodnotenie, informáciu o pedagogicko-
organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení VVPr. 
Zverejnenie ŠkVVP - Riaditeľka je zodpovedná za vypracovanie a dodržiavanie ŠkVVP,  
ktorý ku kontrole nebol predložený a nebol zverejnený na webe MŠ (povinnosť v § 5 ods.2 
zákona a analógiou § 3 ods.2 Vyhlášky č.9/2006 - povinnosť zverejniť Správu o VVČ ktorú 
možno porovnať iba so ŠkVVP). Kontrola súladu ŠkVVP so štátnou politikou VV je zverená 
školskej inšpekcii.Riaditeľ je oprávnený zostaviť ŠkVVPpre každé EP s odchýlkami, 
zabezpečujúcimi konkurenciua plnenie cieľov a zameranieEP. Kontrolou bolo zistené 
porušenie § 5 ods.2 zákona a Vyhlášky MŠ SR č.9/2006, ŠkVVP MŠ na šk.rok 2018/2019, 
2019/2020 a 2020/2021 nebol aktualizovaný a zverejnený.  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na šk. rok 2018/2019 bola spracovaná a zverejnená 
v súlade so zákonom, prerokovaná v RŠ, štruktúra a obsah je určená vyhláškou MŠ SR 
Koncepcia rozvoja MŠ v meste -riaditeľ podľa § 5 ods.7 písm. h) zákona č.596/2003  Z.z. 
predkladá zriaďovateľovi koncepčný zámer rozvoja najmenej na dva roky a jeho 
hodnotenie.Obec je povinná koncepciu predložiť na rokovanie  MsŠR. Mesto a MŠ nemá 
v rozpore s § 5 ods.7 písm. h) a § 6 ods.8 písm. h) a § 6 ods.18Koncepciu rozvoja MŠ, 
investičný plán – HK odporúča prijať opatrenia. 
Mestská školská rada – zverejňovanie  - MsŠR je zriadená § 24 zákona č.596/2003 Z.z. MZ,  
plní funkciu verejnej kontroly, rozhoduje o zabezpečovaní školstva, vyjadruje sa ku 
Koncepcii rozvoja škôl a činnosti, zriadení a rušení škôl a jej zasadnutia sú  verejné.  Mesto  
v rozpore s § 24 ods.15 zákona nezverejňuje dokumenty MsŠR, kontrolou nemožno preveriť 
rokovanie.  
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Správa o výsledkoch hospodárenia MŠ - riaditeľ podľa § 5 ods.7 písm. g) zákona č. 
596/2003 Z. z. predkladá zriaďovateľovi Správu o hospodárení,  ktorú zriaďovateľ prerokuje 
v MsŠR. Správy sú vyhotovené a sú predmetom výkazníctva a konsolidácie rozpočtu, správy 
za r.2018 a 2019 zriaďovateľ nepožadoval, neprerokoval.Kontrolou z dôvodu nezverejnenia 
dokumentov MsŠRnemožno preukázať prerokovanie a schválenie  Správy za rok 2018 a rok 
2019. 
Spracovanie a poskytnutie informácií v oblasti VV zriaďovateľom - § 6 ods.10 zákona 
č.596/2003 Z. z. obec spracúva a poskytuje informácie VVČ vo svojej pôsobnosti orgánom 
štátnej správy a verejnosti. Zákon neukladá povinnosť zriaďovateľovi spracovať Súhrnnú 
správu o stave školstva v meste, avšak  je v záujme prezentácie činnosti,  zvyšovania výkonov 
a kvality informovať potencionálnych užívateľov verejnej služby o ponuke a stave verejných 
škôl na webe mesta. HK odporúča zriaďovateľovi informovať verejnosť  o stave školstva.  
 
Kontrola hospodárenia v MŠ ŽR - obec kontroluje organizáciu a hospodárenie, vypracúva 
rozpis prostriedkov, prerokúva pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie 
VVP (výkonnosť) a podľa § 6 ods.8 zákona je povinná vydať organizačné pokynypre 
riaditeľov, poskytovať odbornú poradenskú činnosť a právne poradenstvo riaditeľom  a na 
základe dohody vykonávať vybrané administratívno-technické práce. HKupozorňuje 
zriaďovateľ na povinnosť vydať pokyny a poskytovať právne poradenstvo riaditeľom.  
COVID-19 –MŠ SR 22.5.2020 rozhodlo o ukončení prerušenia vyučovania v MŠ, zriaďovateľ 
podľa § 6 zákona bol povinný rozhodnúť o obnovení prevádzky MŠ k 1.1.2020, určiť termín 
a spôsob prejavenia záujmu o umiestnenie dieťaťa a kritéria z dôvodu obmedzenia kapacity. 
Mesto Levoča vydalo rozhodnutie oneskorene, dňa 29.5.2020. Riaditeľ vykonal opatrenia. 
V čase kontroly nebol známy rozsah kompenzácií výdavkov MŠ SR z dôvodu COVID-19.  
 
Ku kontrole hospodárenia boli predložené účtovné doklady, mzdové listy, došlé faktúry, 
finančné doklady, hlavná kniha a výpis obratu z účtov. Rozpočet na r.2019 bol upravený, 
finančné prostriedky na platy a nevyhnutné prevádzkové výdavky. Mzdové výdavky na 
odborných zamestnancov s dlhoročnou praxou, atestáciámi a kreditovými príplatkami (3 
starobní dôchodcovia) na r.2020 predstavujú 1 322 tis.€. Výdavkom MŠ sú platy a odvody, 
ktoré boli od r.2015 celkom 7 krát valorizované. Mzdy r.2017  predstavovali  85,7 % transferu 
mesta, v r.2018  80,69 %, v r.2019 84,39 %.  
 Neúčinným výdavkom MŠ sú náklady na kúrenie EP Francisciho, investičný dlh EP 
Francisciho a EP Hermana, nízka výkonnosť EP Predmestie a L.Lúky z dôvodu nízkeho počtu 
detí. HK odporúča spracovať: 
- plán investícií EP Francisciho, Hermana a plán výkonov EP Predmestie a Lev.Lúky 
- prehodnotiť technicky zapojenie EP na vykurovanie  ZŠ Francisciho alebo 

vybudovanie vlastnej kotolne 
 

MŠ navštevuje zo 433 detí  21 detí v hmotnej núdzi (4,84 %), detí EP L.Lúky a EP 
Predmestie nie sú v hmotnej núdzi, rodičia pracujú. HK prepočtom vylúčil možnosť poberania 
výhod pre deti v hmotnej núdzi v EP.  
     Pre deti MRK štát vytvoril NP Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni  
v rámci IROP na zvýšenie kapacít MŠ a výstavbu MŠ v MRK. V budove EP  Francisciho sú 
detské jasle, EP Lev.Lúky a EP Predmestie centrá TSP a Komunitné centrum, kapacita EP je 
dostatočná a nie je možné čerpať druhotné zdroje financovania na ich rekonštrukciu.  
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V roku 2017-2019 bolo v MŠ a EP (okrem EP Francisciho) investované do obnovy 
inventáru (obstaraný r.1974) celkom 96 tis.€, zariadenia sa skvalitnili. HK hodnotí pozitívne 
investovanie do kvality VVP, i napriek zvyšovania výdavkov v tejto oblasti v r.2017-2019. 
 
Kontrola príjmov a výdavkov na činnosť MŠ v tis.€ podľa obratov v účtovníctve a ich 
preverenie dokladovo:  

 2017 2018 2019 
Príjmy: 
-transfér z rozpočtu mesta  
- UP 
-ŠJ, príspevky rodičov 
-ostatné (nájmy, refundácie) 
-hm.núdza 
-refundované odpisy  

1 353 
1 167 
        1 
   129 
       7 
     36 
     13 

1 515 
1 321 
        
0 
  134 
      6 
     41 
     13 

1619 
1403 
      0 
  141 
      0 
    62 
    13 

Výdavky: 
-platy,odvody, sociálne (strava,DS) 
- materiál, z toho: 
   DHIM (inventár)  
-energie 
- opravy a revízie 
- cestovné 
- služby (IT,BOZP,PO,OOÚ,ZS ...  
-ostatné (poistné,poplatky, HN 
- odpisy 
-prevod príjmov zriaďovateľovi 

1 352 
1 001 
   132 
     32 
     80 
 
       5 
       0 
     41 
      9 
     13 
     32 

1 512 
1 066 
   174  
     51 
     63 
 
       2 
       0 
    38 
      8 
     13 
     99 

1619 
1184 
  132 
    13 
    80 
 
      1 
      0 
    34 
    12 
    13 
  150 

 

Prijímanie detí do MŠ - Riaditeľ rozhoduje o prijatí dieťaťa podľa veku a kapacity MŠ, 
prednostne deti na predprimárne vzdelávanie, podmienky určuje Vyhláška MŠ SR  
č.306/2008 Z.z. a  č.308/2009 Z.z. zriaďovateľ ich nemôže určovať. Zákon neurčuje 
podmienku prijatia trvalý pobyt alebo osobnostný status. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa nie je 
správnym konaním, neplynú lehoty na jeho vydanie. Prijímanie detí na rok 2020/2021 
prebieha v 6/2020 elektronicky.Štatutár podľa počtu zapísaných detí zostavuje plán výkonov 
(počet detí, tried, zamestnancov, financovanie. HKodporúča pri prijímaní detí postupovať 
podľa zákona..  
Register detí v materskej škole - školy v súlade s § 158 zákona č.245/2008 Z. z. poskytujú 
údaje do centrálneho registra na určenie podielových daní zo ŠR na činnosť. Školy sú 
oprávnené  spracúvať OÚ  podľa zákona č. 18/2018 Z.zOOÚ v MŠ ŽR tvorí samostatnú časť  
správy.  
Zaškolenosť detí v MŠ  – v SR dosahuje  95 %, od roku 2015do r.2020 pokles 2-6 ročných 
detí o 1/5. Klesajúci trend je i v Levoči, pre okres je prognóza zvyšovania počtu detí do 
r.2035, čo vyvolá potreby zvyšovania kapacít MŠ v regióne, mesto musí uvažovať 
výhľadovo. 

Zaškolenosť detí v Levoči 

 2017 2018 2019 2020 

Počet detí celkom 3-6 ročných       486   501   493   490 
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Počet detí umiestnených v MŠ    441   441   433   436 
Miera zaškolenia detí  v  %   90,74 88,02 87,83 88,97 

 
Počet detí v triedach -mesto vykazuje vysokú zaškolenosť detí, disponuje kapacitou MŠ. 
Najvyšší počet detí v triede upravuje § 28 ods.9 zákona podľa veku dieťaťa. Počet možno 
zvýšiť o 3 deti. Do triedy možno integrovať najviac 2 deti so zdravotným postihnutím 
s asistentom. V triedach s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia pracujú od r.1998 2,5 
osoby asistenta. V SR je v r.2020 počet 20 detí MŠ na 1 triedu, v Levoči 20,76 dieťaťa na 
triedu.   
HK odporúča prehodnotiť možnosť zriadenia triedy na rozvoj nadania detí (triedy 
s osobitným prevádzkovým časom 6,00-18,00 hodiny, športové, jazykové triedy). .  
Stav naplnenosti MŠ podľa tried a detí  
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Počet detí 

2016/2017 
Počet detí 
2017/2018 

Počet detí 
2018/2019 

MŠ ŽR  
 

      4       4       4      84          88     89 

MŠ Franc       6 
 

      6       6     131      128      120 

MŠ Herm 
 

      3       3       3      66       65      65 

MŠ Haina 
 

      4 
 

      4      4       85       79     80 

MŠ Predm 
 

      2 
 

      2      2       45       48     48 

MŠ LL 
 

     1 
 

      2      2      30       33      31 

Spolu     20      21    21     441     441     433 
 
 
Delimitovanie majetku mesta na činnosť MŠ ŽR - mesto delimituje majetok do správy MŠ, 
zmluvy sú zverejnené, majetok na účely zabezpečenie VVP nemožno založiť.  
 
Administratívno–technické práce MŠ - obec môže dohodou vykonávať administratívno-
technické práce v pracovnoprávnych vzťahov. V záujme efektívnosti je zriaďovateľ a školy 
splnomocnené zákonom integrovať sa na výkon vyhradených činností, napr.technická správa 
a údržba majetku, administratívno-hospodárske činností (účtovníctvo, rozpočet),metodika. 
Za nedostatok považujú vedúci zamestnanci EP skutočnosť, že výkon technického centra 
musia vopred dojednať, nie je dostupné online. Kosenie dvorov a zimná údržbaje 
zabezpečená podľa plánu. HK hodnotí pozitívne zriadenie  administrívneho centra 
a technického centra, v ktorom je zhromaždený inventár.  
Plán výkonov pedagogickej činnosti -spracovala riaditeľka podľa počtu žiakov, tried 
a naplnenosti, pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Vzhľadom na počet EP,  detí 
a tried optimálnu výkonnosť nie je možno zabezpečiť pri terajšom počte EP, vyžaduje sa  
verejná diskusia, koncepčný zámer a rozhodnutia o prevádzke pracovísk.  
Vnútorná kontrola v MŠ - riaditeľ je zodpovedný za vyhotovenie Plánu vnútornej 
kontroly. Kontrolu plnenia ŠkVVP zabezpečuje zriaďovateľ menovaním štatutára,  ktorý 
zodpovedá za výkon hospitácii a hodnotenie práce pedagogických zamestnancov. Riaditeľka 
školy menovala zástupkyňu pre spracovanie metodických plánov a ich implementáciu v EP. 
EP majú rozdielne materiálno-technické podmienky, budovy, majetok, pedagógov, 
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preferované ciele VVP. Vedúci zamestnanci (riaditeľ a zástupca) sú oprávnení vykonávať 
hospitačnú činnosť v súlade s plánom a zabezpečovať chod EP i kontakt s zákonným 
zástupcom dieťaťa. V roku 2019 riaditeľ prejednal 1 šťažnosť rodiča z celkového počtu 441 
detí. Riaditeľ je zodpovedný za rozsah poverenia zástupcu riadením a výkonom kontroly MŠ, 
nedostatok v riadení nemožno považovať za nedostatok systému.  
  
Prevádzkový poriadok školy – riaditeľ je podľa zákona č.355/2007 Z.z. povinný vypracovať 
prevádzkový poriadok, upravujúci režim dňa, stravovanie, informáciu o najvyššom počte detí 
v triede, ktorý schvaľuje RUVZ. Čas prevádzky školy schvaľuje zriaďovateľ. MŠ má 
vypracovaný a zverejnený PP. 
Školský poriadok MŠ  - vypracuje riaditeľ, prerokuje ho v RŠ a oboznámi s ním 
zamestnancov i rodičov. OP upravuje organizáciu VVČ, administratívno-správne riadenie 
a pracovno-právne vzťahy vo vnútri MŠ a navonok k deťom a zákonným zástupcom. MŠ má 
vypracovaný a zverejnený ŠP.  
Prázdninový režim MŠ – riaditeľ zisťuje záujem o prevádzku a rozvrhne režim (MŠ sa 
zriaďuje pri počte 10 detí). Dochádzka je celoročná, obmedziť ju možno podľa Vyhlášky 
č.308/2009 Z. z. na 3 týždne z hygienických dôvodov, obmedzenie je potrebné vopred 
a preukázne oboznámiť. MŠ informuje o čase obmedzenia prevádzky MŠ.  
 

Reorganizácia MŠ k 1.1.2017  

Zlúčenie MŠ k 1.1.2017 bolo schválené UMZ. Za MŠ zodpovedá riaditeľ, ktorý menoval 
zástupcu pre ekonomicko-hospodárske činnosti a zástupcu pre VVP. EP riadia menovaní 
zástupcovia. Riaditeľ školy poveruje výkonom činností menovaných zástupcov.  

Cieľom reorganizácie bolo zlepšiť kvalitu VVČ, kvalifikovaný výchovno-vzdelávací 
proces, kvalitu prostredia MŠ, hospodárnosť v oblastiach: 

a) Ekonomicko-hospodárske riadenie 
Reorganizácia sa premietla do zvýšenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti riadenia 

zlúčením administratívy a rozpočtu, personálno-mzdovej agendy,  údržby a opráv, VO 
tovarov a služieb (napr. poistenie, revízie, softvér, OOÚ, ŠJ).  

b) Organizačno-personálne riadenie 
Reorganizácia sa premietla do zvýšenia mobility pracovnej sily s možnosťou presunu 

zamestnancov EP pracovísk na krytie krátkodobých výpadkov, dlhšie práceneschopnosti boli 
zabezpečované zástupom. Kontrolou náhodným výberom zamestnancov bol zistený presun 3 
zamestnancov zo 4 preverených (kuchárka, učiteľka, zástupkyňa). Od roku 2017 do roku 
2020 nedošlo v MŠ z zrušeniu ani jedného pracovného miesta zamestnanca.  

     Návrh organizačnej zmeny MŠ k 1.1.2021 
MZ schválilo UMZ č.23-24/17 dňa 28.5.2020 zmenu organizácie a správy MŠ Levoča, 

odôvodnenú v dôvodovej správe.  
 

Zriaďovateľ MŠ ŽR je povinný zaoberať sa účinnosťou navrhovanej zmeny z dôvodov: 
1. zásadou budovania efektívnej verejnej správy je zlučovanie funkcií a kompetencií 

verejných služieb i v oblasti školstva a zabezpečenie  odborného výkonu a kvality 
(metodik, špeciálny pedagóg, integrácia, údržba a správa majetku, ŠJ, administratíva 
a pod.) 
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2. v období hospodárskej depresie a prepadu ekonomiky je nezodpovedné zakladať 
organizácie, pri ktorých možno s uistením konštatovať, že ich  hospodárenie  zaťaží 
verejné zdroje vo väčšej miere ako jestvujúci stav (rozdelenie s negatívnym dopadom na 
rozpočet)  

3. v období COVID-19 a eliminovania sociálnych kontaktov je nevyhnutné zachovať si 
mieru autonómie,  pracovnej a ekonomickej mobility ľudských i materiálových zdrojov 
(obmedzený počet detí v triede, rizikové skupiny zamestnancov) 

4. zámer zriadenia MŠ s právnou subjektivitou nebol predložený ako dôvodný a vecný 
s preukázaním účinnosti a efektívnosti zmeny, tvrdenia neboli odborne presvedčivé 

5. zriaďovateľ a riaditeľ za r.2017 – 2020 neeviduje petíciu, sťažnosť a podnet na činnosť 
MŠ, 1 prípad nevhodnej integrácie dieťaťa nemožno považovať za systémové zlyhanie 
a dôvod na neefektívnu organizačnú zmenu  

6. rozdelením  MŠ sa ohrozí zámer vytvorenia kvalitného a odborného predškolského 
zariadenia, zaniká možnosť zriadiť triedu s účelovým zameraním (napr.  športová trieda, 
trieda s kratším alebo dlhším prevádzkovým časom od 6,00 – 18,00 hodiny) činnosti 
možno zabezpečiť len kumulovane v jednom právnom subjekte presunmi detí a pracovnej 
sily medzi pracoviskami 

7. nezaujímavá prevádzka MŠ pre zákonných zástupcov dieťaťa, nedostatok pracovných 
príležitostí, kvalitného a bezpečného bývania núti obyvateľov migrovať s dieťaťom, 
sťahovať sa z mesta, MŠ nie je flexibilná k  potrebám rodičov, napr. nevhodné opatrenie v 
čase COVID-19 určiť prevádzku MŠ od 6,30 – 15,30 hod. a nemožnosť prenechať dieťa 
inej osobe ako zákonnému zástupcovi 

8. nedostatok komunikácie a informovania zriaďovateľa, štatutára a zástupcov MŠ, 
zákonných zástupcov dieťaťa pri zabezpečovaní VV potrieb dieťaťa napr. chýba 
Koncepcia MŠ, nezverejnenie ŠkVVP,  Správy o VVČ, dokumentov  MsŠR 

9. investičný dlh mesta do  zhodnotenia budov a inventáru EP Francisciho a EP Hermana, 
vyžadujúci si organizačné presuny alebo zrušenie EP 

10. nedostatočné alebo žiadne zdroje na prevádzkové výdavky zabezpečujúce VVP  
11. potreba integrácie detí MRK do predškolských zariadení v meste s cieľom ich prípravy a 

zapojenia do VVP pri plnení povinnej školskej dochádzky v ZŠ 
12. voľné kapacity na všetkých pracoviskách MŠ 
13. bez možnosti čerpať finančné zdroje na zriadenie MŠ alebo rozšírenie existujúcich kapacít 

pre MRK, objekty EP Predmestie a Lev.Lúky v nájme na poskytovanie sociálnych služieb 
 
Nedostatok v manažovaní, rozdelení kompetencií a zodpovednosti vedúcich 

zamestnancov (riaditeľ a zástupca), nedostatok v komunikácii medzi zriaďovateľom, 
poskytovateľom a prijímateľom verejnej služby a nedôvodné rozhodnutia orgánov mesta 
nemožno klasifikovať ako systémové a organizačné zlyhanie správy MŠ ŽR a jej EP. 

    HK odporúča prehodnotiť návrh organizácie MŠ na území mesta k 1.1.2021.  

Kontrola č.2: - OOÚ v MŠ  
Predmetom kontroly bolo zabezpečenie OOÚ a dodržiavanie pravidiel nakladania s OÚ 

FO na vybraných úsekoch činnosti MŠ. Školy poskytujú do registra údaje o deťoch a  ich 
zákonných zástupcoch, MŠ je oprávnená spracúvať v IT OÚ FO podľa zákona.   

MŠ pri prijímaní detí je oprávnená od zákonných zástupcov dieťaťa vyžadovať len osobné 
údaje o dieťati a zákonných zástupcoch dieťaťa, stanovené školským zákonom a to aj údaje 
o fyzickom a duševnom zdraví, mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-
psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, telefónny kontakt rodiča.  
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MŠ je prevádzkovateľom, ktorý postupuje podľa Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679   a 
zákona č. 18/2018 Z. z., ktorý upravuje ochranu práv FO pred neoprávneným spracúvaním 
OÚ a zodpovednosť pri spracúvaní OÚ FO. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ spracúva  
OÚ len so súhlasom dotknutej osoby. 

MŠ má spracované interné postupy, Smernice (web), Bezpečnostný projekt nakladania 
s OÚ detí, zákonných zástupcov, zamestnancov v pracovno-právnych vzťahoch a určenú 
zodpovednú osobu. Osobné spisy 4 zamestnancov obsahovali súhlas so spracúvaním OÚ  na 
pracovno-právne účely, kontrolou neboli zistené nedostatky.   
 O výsledku kontroly bola vypracovaná v súlade s § 20 ods.4 písm.d) zákona 
č.357/2015 Z.z. Správa z kontroly č.UHK/24639/2020 zo dňa 10.9.202, doručená 21.9.2020.  

HK vypracovala z kontrolnej činnosti za I. polrok 2020 List vedeniu mesta s návrhom 
na prijatie opatrení  na odstránenie nedostatkov, spočívajúcich na strane zriaďovateľa. 
 

PKČ I/2020/B/4 -  ZŠ Francisciho -  odmeňovanie  
PKČ I/2020/B/6 -  ZŠ Francisciho  - ochrana osobných údajov 
PKČ I/2020/B/8 – ZŠ Francisciho – evidencia diela 

 
       Kontrola  v ZŠ Francisciho bola HK vykonaná na základe PKČ naI.polrok2020 UZM 
č.13/20 19.12.2019 a Oznámenia o začatí kontroly č.j. HK/03667/01127/2020 17.2.2020.  
      Predmetom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 
v oblasti odmeňovania zamestnancov ZŠ. 
Kontrola č.1.: - odmeňovanie  
      Kontrola bola vykonaná v sídle školy 27.5.2020. Ku kontrole boli predložené doklady: 
Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok a Pracovný poriadok školy platný v r.2019, 
Platový poriadok školy platný v roku 2019 a na rok 2020, Smernica o uplatňovaní zásady 
rovnakého zaobchádzania,  Zoznam zamestnancov a  rozpis stavu žiakov a zamestnancov na 
šk.rok 2018/2019  a šk.rok 2019/2020,  mzdové listy za rok 2018 a 2019 pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov, dokumenty z osobných spisov vybraných pedagogických 
zamestnancov osobné číslo 4365,  2813, 3115,  6047, 6221 a 747(pracovná zmluva, 
osvedčenie o dosiahnutom vzdelaní vrátane diplomu, osvedčenie o kvalifikačnej skúške, 
osvedčenie o absolvovaní inovačného štúdia,  oznámenie o výške a zložení funkčného platu 
na rok 2018 a na rok 2019, návrh na poskytnutie odmeny v roku 2018 a v roku 2019). 
 HK bola poučená o nakladaní s OÚ FO, spisy z kontroly obsahujúce OÚ sú uložené 
v spise v zalepenej obálke, zamestnanci sú v správe označení identifikačným číslom. 
Povinnosti zriaďovateľa a štatutára školy  
Financovanie preneseného výkonu štátnej správy školstva je zabezpečené transferom ŠR,  
dotácie ZŠ rozdeľuje mesto podľa normatívu a počtu zapísaných žiakov,  finančné zdroje sú 
súčasťou rozpočtu a určené na platy, odvody a prevádzkové výdavky. Financovanie 
originálnych kompetencií (ŠJ, ŠKD) je  z výnosu podielových daní a VZN o určení dotácie  
a VZN o určení príspevku na činnosť. Mesto je splnomocnené čl. 68 Ústavy SR, § § ods.1 
zákona č.369/1990 Zb. vydávať na plnenie úloh VZN vo veciach územnej samosprávy 
a splnomocnením v zákone i vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy.  
      ZŠ podľa § 5 zákona č.596/2003 Z. z. riadi štatutár, ktorý zodpovedá za dodržiavanie 
ŠVVP, ŠkVVP, úroveň VVČ, vzdelávanie pedagógov a ich hodnotenie a odmeňovanie, 
rozpočet, zabezpečuje činnosť ZŠ a rozhoduje o prijatí žiaka. Riaditeľ predkladá 
zriaďovateľovi a RŠ počty žiakov a tried, ŠkVVP,  Správu o VVČ, Správu o hospodárení ZŠ, 
Koncepčný zámer rozvoja školy najmenej na dva roky a informáciu o pedagogicko-
organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení činnosti.  
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Riaditeľzodpovedá za zverejnenie ŠkVVP a Správy  o VVČ. ZŠ má podľa § 5 ods.2 
zákona a Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 ŠkVVP na šk.rok 2018/2019 a 2019/2020 a Správu 
o VVČ  zverejnenú na webe školy.  

Riaditeľka je povinná vypracovať a prerokovať v RŠ a so zriaďovateľom a zverejniť 
na webe  Správu o VVČ.  MŠ SR §14 ods.5 písm. e) zákona č.596/2003 Z. z. a  Vyhláškou 
č.9/2006 určilo štruktúru a obsah Správy, výhrady posudzuje školská inšpekcia. Riaditeľka za 
šk.rok2018/2019 vypracovala, prerokovala a na webe  zverejnila  Správu o VVČ.  

Riaditeľka je povinná predložiť zriaďovateľovi  Správu o výsledkoch hospodárenia, ktorú 
zriaďovateľ § 6 ods.8 písm. h) bod 3 zákona prekladá MsŠR. Riaditeľka Správu 
a výkazníctvo vyhotovila, hospodárenie odsúhlasila s  FO MsÚ. Zriaďovateľ podľa § 6 ods.7 
písm. h) bod 3 zákona je povinný  Správu prerokovať v MŠR. Kontrolou nebolo preukázané 
splnenie povinností z dôvodu nezverejnenia dokumentov MsŠR.  

V súlade s § 6 ods.10 zákona č.596/2003 Z. z. obec spracúva a poskytuje informácie o 
VVČ vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti (zákon č.211/2000Z.z.). Zákon 
implicitne neukladá zriaďovateľovi povinnosť spracovať Súhrnnú správu o stave školstva 
v meste (ŠkVVP, Koncepčný zámer, hospodárenie) je žiadúce v záujme prezentácie škôl, 
zvyšovania ich výkonnosti a kvality informovať „potencionálnych prijímateľov verejnej 
služby“ o ponuke, stave a činnosti verejných škôl na webe mesta. HK odporúča 
zriaďovateľovi vypracovať a zverejniť Súhrnnú správu o stave školstva v meste.  

Obec podľa § 6 zákona č.596/2003 Z. z. kontroluje VVČ, hospodárenie a organizáciu,  
rozpisuje financie, prerokúva pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie 
VVČ, kvalitu stravovania a je povinná poskytovať pre riaditeľov odbornú poradenskú 
činnosť, vydávať organizačné pokyny a rozhodnutia, poskytovať právne poradenstvo 
riaditeľom  a dohodou vykonávať administratívno-technické práce v pracovno-právnej 
oblasti. HK upozorňuje na povinnosť  zriaďovateľa vydávať rozhodnutia, napr.o obnovení 
školskej dochádzky z dôvodov COVID19. HK odporúča riaditeľke ZŠ právne poradenstvo pre 
školu zabezpečovať v súčinnosti so zriaďovateľom.  
 
Odmeňovanie v ZŠ Francisciho 

Odmeňovanie v školstve je upravené najmä zákonom č.596/2003 Z. z., zákon č.  597/2003 
Z. z., zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon,  zákon č.317/2009 Z. z. a zákon č. 553/2003 Z. 
z.     
Platy, mzdy a odvody pdg. a nepdg. zamestnancov  2018 2019 
Základná mzda -  365 715,77 412 143,67 
Odmeny   24 898,65   34 526,83 
Príplatky ku mzde 

- Osobný  
  63 094,91 
  19 973,81 

  62 937,49 
  12 905,74 

Ostatné osobné náklady 
-z toho odstupné a odchodné 

  10 323,00 
    9 559,00 

       994,00 
           0,00 

Náhrady mzdy (dovolenky, prekážky)  100 855,61 111 609,91  
Nemocenské dávky     2 338,59    1 773,03 
Hrubá mzda vrátane nemoci 567 226,53 622 211,90 

Odmeňovanie v školstve bolo od r.2015 valorizované zákonom 7 krát. Kontrolou neboli 
zistené pochybenia pri aplikácii zákona na úseku odmeňovania (valorizovanie platov).  
     Zamestnancovi školy patrí podľa § 4 zákona č.553/2003 Z. z., Kolektívnej zmluvy 
(zverejnená), Poriadku odmeňovania a Pracovnej zmluvy plat - výšku a zloženie určí 
zamestnávateľ v oznámení (tarifný, osobný plat, príplatky, osobné ohodnotenie a odmena). 
Zamestnanci majú v spise doklady preukazujúce odbornosť a prax. Riaditeľ je zodpovedný za 
plnenie VVČ odbornými pedagogickými zamestnancami, ich hodnotenie a odmeňovanie. ZŠ 
má spracované interné postupy (v úvode Správy), funkčné odbory a poradné orgány riaditeľa.  



 

20 

 

 Objem finančných prostriedkov na platy a odvody v r. 2018 predstavoval 567 tis.€, 
a v r.2019 po valorizácii 622 tis.€. Nárokovateľné zložky platu vrátane zákonných príplatkov, 
upravené zákonom č. 553/2003 Z. z. boli v r.2019 vyplatené v objeme 462 tis.€, fakultatívne 
zložky platov predstavovali 47,5 tis.€, z toho odmeny 34,5 tis.€ a osobný príplatok 13 tis.€. 
 Nenárokovateľné zložky platu upravuje zákon, ktorý poskytuje zamestnávateľovi 
možnosť navrhnúť, schváliť a vyplatiť zamestnancovi opakované (osobný príplatok) alebo  
mimoriadne finančné plnenie (odmenu). Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi 
odmenu z dôvodov v § 20 ods.1 písm. a) až g)  zákona č.553/2003 Z. z., návrh vrátane výšky 
písomne odôvodní vedúci. 

Riaditeľ na návrh zodpovedných zamestnancov v r.2018  i v r.2019 priznal a vyplatil 
odmeny zamestnancom na základe písomného návrhu za  výkon podľa § 20 ods.1písm.a) až 
g) zákona, ktorý vyhotovil a podpísal vedúci (súčasť spisu).Na vyplatenie platov, miezd 
vrátane odmien a odvodov je vykonaná finančná kontrola podľa  zákona č.357/2015 Z. 

Odmeny zamestnancom ZŠ boli v r.2018 a v r.2019 priznané a vyplatené v súlade so 
zákonom a  postupmi školy, kontrolou neboli zistené nedostatky.  

Zamestnávateľ podľa § 14d) zákona č. 553/2003 Z. z. je povinný zabezpečiť učiteľovi 
pracujúcemu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia pomoc asistenta učiteľa alebo 
mu vyplatiť príplatok určený v zákone, Platovom poriadku časti 2.2.1.11 a Oznámení o výške 
a zložení funkčného platu.  

Zamestnávateľ k 1.9.2019 v Oznámení priznal zamestnancom v súlade s § 14 d) 
zákonný príplatok, ktorý im bol z dôvodu nekrytia v rozpočte na r.2018 vyplatený  
v nárokovateľnej  výške v r.2019, vo výplatnom termíne. Kontrolou vyplácania príplatku 
podľa § 14d) zákona č.553/2003 Z.z. neboli  zistené nedostatky. 

HK odporúča riaditeľke ZŠ  v nadväznosti na povinnosť zabezpečenia kvality VV  
a potrieb žiakov  prioritne využívať v triedach so žiakmi zo sociálne znevýhodneného 
prostredia zákonný inštitút asistenta učiteľa a príplatok uplatňovať len v mimoriadnych 
prípadoch, nemožno osobný prospech učiteľa nadradiť nad zabezpečenie mimoriadnych 
potrieb znevýhodneného žiaka.  

 
 Zamestnávateľ vytvára zamestnancom podmienky na výkon povolania, umožňuje im 
prístup k vzdelávaniu, účasť na projektoch a možnosť vybrať si učebné pomôcky. 
Zamestnanci sú oboznámení s právnymi predpismi, vnútornými predpismi  a podmienkami 
odmeňovania, majú možnosť na poradách,  zasadnutiach grémia a odborov pripomienkovať 
hodnotenie zamestnancov.  

Zamestnávateľ zamestnancom  priznal  nárokovateľný funkčný plat podľa zákona č. 
317/2009 Z.z., zákona č. 553/2003 Z. z. a NV SR č.341/2004 Z.z.. Nenárokovateľnú  časť – 
osobný príplatok a odmena tvoria   mimoriadnu zložku  platu, poskytnutú na návrh.  

Odmenou riaditeľ motivuje zamestnanca, nepriznanie alebo rozdielna výška nezakladá 
porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania alebo povinnosť odôvodniť jej nepriznanie.  

Kontrolou nebolo zistené porušenie zákonov a  vnútorných predpisov školy a ani 
prekročenie kompetencií riaditeľom. 

V roku 2020 vykonal šetrenie odmeňovania i orgán štátnej správy – Inšpektorát práce, 
hlavný kontrolór v čase vykonávania kontroly nebol oboznámený s výsledkom z kontroly.  
 
Kontrola č.2.: - ochrana osobných údajov ZŠ Francisciho   

 Predmetom kontroly bolo zabezpečenie OOÚ a dodržiavanie pravidiel nakladania s 
OÚ FO na vybraných úsekoch činnosti ZŠ. Školy  poskytujú do registra údaje o žiakoch a  ich 
zákonných zástupcoch, ZŠ je oprávnená spracúvať v IT OÚ FO podľa zákona. 

ZŠ je prevádzkovateľom, ktorý postupuje podľa Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679   a 
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zákona č. 18/2018 Z. z., ktorý upravuje ochranu práv FO pred neoprávneným spracúvaním 
OÚ a zodpovednosť pri spracúvaní OÚ FO. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ spracúva  
OÚ len so súhlasom dotknutej osoby. 

ZŠ má spracované interné postupy, Smernice (web), Bezpečnostný projekt pre nakladanie 
s osobnými údajmi žiakov, zákonných zástupcov žiakov, zamestnancov v pracovno-právnych 
vzťahoch a určenú zodpovednú osobu. Spisy obsahujú súhlasy dotknutých osôb so 
spracúvaním OOÚ.  

Kontrolou osobných spisov zamestnancov (označené v úvode správy), ktoré obsahovali 
súhlas so spracúvaním OÚ  na pracovno-právne účely neboli zistené nedostatky. 

Kontrola č.3.: - evidencia majetku - diela  

HK kontroluje hospodárenie ZŠ. ZŠ inventarizovala majetok k 31.12.2019 v hodnote 
2 935 054,24 € (budova, učebne, sklady ... ). V inventúre je evidované umelecké dielo 
v interiéri  Kravjanský-Hanula z r.1982, pevne spojené so stavbou v hodnote 6 638,78 €, ktoré 
v súlade so zákonom škola neodpisuje. Dielo z obdobia socialistického realizmu predstavuje 
technickú a kultúrnu úroveň doby, ideológiu a estetiku vrátane ideového obsahu.  

Kontrolou neboli zistené nedostatky v evidencii diela, umiestneného v ZŠ Francisciho.  

 O výsledku kontroly boli vypracovaná v súlade s § 20 ods.4 písm.d) zákona 
č.357/2015 Z.z. Správa z kontroly č.UHK/24377/2020, doručená elektronicky 14.9.2020.
 HK vypracovala z kontrolnej činnosti za I.polrok 2019 List vedeniu mesta s návrhom 
na prijatie opatrení  na odstránenie nedostatkov, spočívajúcich na strane zriaďovateľa. 
 

PKČ I/2020/B/ 5 - Dostupnosť, finančná udržateľnosť a kvalita sociálnych služieb 
 
     Kontrola  MsÚ, odboru sociálnych vecí nebola v I.polroku 2020 realizovaná z dôvodu 
pandémie COVID-19 a zvýšených povinností mesta na úseku originálnych kompetencií pri 
zabezpečovaní sociálnych služieb občanom - donáškou potravín, zabezpečovaním 
dezinfekčných,  ochranných prostriedkov, prideľovanie balíčkov sociálnej pomoci potravín a 
drogistického tovaru a zvýšených požiadaviek na hygienu zariadení i ľudských zdrojov. 
Zvýšený objem výkonov bol zabezpečený zníženým počtom zamestnancov  (nemoc).  
     Vzhľadom na nezmenený stav v II.polroku a návrat pandémie HK navrhuje presun tejto 
kontroly na rok 2021.   
 

PKČ I/20209/B/6– Ochrana osobných údajov v meste a organizáciách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku vyhradených činností  

 
     Kontrola bola vykonaná na základe PKČ na I. polrok 2020 UMZ č.13/20 19.12.2019 a 
Oznámenia o začatí kontroly č.j. HK/19516/2020 10.6.2020,  predmetom kontroly bola  OOÚ 
pri vyhradených činnostiach mesta a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti - podrobne 
v Správe z kontroly č.1, 2, 3, 4, 8.  
 
1. Kontrola MsÚ, FO – kontrola OOÚ na úseku správy daní a poplatkov 
      Kontrola bola vykonaná na základe PKČ na I.polrok 2020 UMZ č.13/20 19.12.2019 a 
Oznámenia o začatí kontroly č.j. HK/03663/01125/2020 17.2.2020, predmetom kontroly bola  
OOÚ pri správe miestnych daní a poplatkov.   
     Podrobná informácia o obsahu kontroly a kontrolných zisteniach je v časti PKČI/2020/B/1 
tejto správy.  

O výsledku kontroly boli vypracovaná v súlade s § 20 ods.4 písm.d) zákona 
č.357/2015 Z.z. Správa z kontroly č.UHK/24636/2020 doručená 14.9.2020.   
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2. Kontrola TSML – OOÚ na úseku odpadového hospodárstva 
     Kontrola bola vykonaná na základe PKČ na I.polrok 2020 UMZ č.13/20 19.12.2019 a 
Oznámenia o začatí kontroly č.j. HK/03660/01124/2020 17.2.2020, predmetom kontroly bola  
OOÚ na úseku odpadového hospodárstva TSML.  
       Podrobná informácia o obsahu kontroly a kontrolných zisteniach je v časti 
PKČI/2020/B/2 tejto správy – bez zistenia nedostatkov. 
       O výsledku kontroly boli vypracovaná v súlade s § 20 ods.4 písm.d) zákona č.357/2015 
Z.z. Správa z kontroly č.UHK/24377/2020, doručená elektronicky 14.9.2020.      
 
3. Kontrola MŠ Železničný riadok – OOÚ  
         Kontrola  v MŠ bola HK vykonaná na základe PKČ na I.polrok 2020 UMZ č. 13/20 
19.12.2019 a Oznámenia o začatí kontroly č.j. HK/13308/2020 20.5.2020. 

Predmetom kontroly bolo zabezpečenie OOÚ a dodržiavanie pravidiel nakladania s OÚ 
FO na vybraných úsekoch činnosti MŠ (Podrobne v Správe z kontroly). 
 O výsledku kontroly bola vypracovaná v súlade s § 20 ods.4 písm.d) zákona 
č.357/2015 Z.z. Správa z kontroly č.UHK/24639/2020 zo dňa 10.9.202, doručená 21.9.2020.  
 
4. Kontrola ZŠ Francisciho  – OOÚ  
     Kontrola bola vykonaná na základe PKČ na I.polrok 2020 UMZ č.13/20 19.12.2019 a 
Oznámenia o začatí kontroly č.j. HK/03667/01127/2020 17.2.2020, predmetom kontroly bola  
OOÚ ZŠ Francisciho. 
      Podrobná informácia o obsahu kontroly a kontrolných zisteniach je v časti PKČI/2020/B/4 
tejto správy – bez zistenia nedostatkov. 
O výsledku kontroly boli vypracovaná v súlade s § 20 ods.4 písm.d) zákona č.357/2015 Z.z. 
Správa z kontroly č.UHK/24377/2020, doručená elektronicky 14.9.2020.     
 
8. Kontrola MsKS - OOÚ 
      Kontrola bola vykonaná na základe PKČ na I.polrok 2020 UMZ č.13/20 19.12.2019 a 
Oznámenia o začatí kontroly č.j. HK/019528/2020/MRUS 10.6.2020.  
     Predmetom kontroly bola  OOÚ MsKS, informácia o obsahu kontroly a kontrolných 
zisteniach je v časti PKČI/2020/B/8 tejto správy – bez zistenia nedostatkov. 
         O výsledku kontroly boli vypracovaná v súlade s § 20 ods.4 písm.d) zákona č.357/2015 
Z.z. Správa z kontroly č.UHK/24168/2020, doručená 9.9.2020.     
 

PKČ I/2020/B/ 7 -  Riadenie a finančná kontrola procesov rozpočtovania  
 
 Kontrola rozpočtového procesu je HK zabezpečovaná priebežne počas roka 2020 
vzhľadom na vznik pandémie COVID-19, prepad ekonomiky a výpadok podielových daní.  
  HK v roku 2020 prehodnocovala rozpočtové hospodárenie v štyroch písomných 
stanoviskách, v ktorých sa venovala rozpočtovému procesu a ktoré boli predložené na 
rokovanie MZ pri úprave rozpočtu (Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019 27.6.2020, 
Stanovisko k dlhovej službe z 31.1.2020, 28.5.2020 a 20.8.2020 - viď časť A PKČ). 
 Vzhľadom na podrobné písomné vypracovanie dokumentov, určených v časti A tejto 
správy,  spracovanie Správy z kontroly by bolo duplicitné. Kontrola rozpočtovníctva je 
priebežná a trvalá, výkon kontroly je HK kontinuálne zabezpečovaný.  
 

PKČ I/2020/B/8 -Hospodárenie MsKS - Galéria a tvorba zbierkového fondu 
PKČ I/2020/B/6 - Nakladanie s osobnými údajmi v MsKS  
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     Kontrola  v MsKS  bola HK vykonaná na základe PKČ na I.polrok 2020 a Oznámenia 
o začatí kontroly č.j. UHK/19528/2020/MRUS 10.6.2020.  
Kontrola č.1: Galéria mesta Levoča  
     Predmetom kontroly v sídle MsKS dňa 10.6.2020 bolo hospodárenie Galérie mesta Levoča 
a tvorba zbierkového fondu. nakladanie s umeleckými dielami a ich evidencia . Ku kontrole 
boli predložené doklady (darovacie zmluvy, dokumenty a Smernice). 
 Zriadenie Galérie mesta Levoča  

Galéria je špecializovanou ustanovizňou, ktorá nadobúda, spravuje a verejnosti 
sprístupňuje  predmety kultúrnej hodnoty výtvarného umenia, architektúry a fotografie za 
účelom ich poznávania. V galérii sa realizujú umelecké prezentácie a vystúpenia.   

Zriaďovateľom Galérie NMP 43  je mesto Levoča. Správu vykonáva MsKS z príspevku 
rozpočtu mesta, zdroje v súlade so Smernicou č.1/2014 a Štatútom Galérie možno použiť na 
zabezpečenie činnosti a ochranu zbierkového fondu.   

MsKS bola zriadená UMZ č. 14/B/46  a UMZ č.14/G/1  22.11.2007 1.1.2008, právnická 
osoba na plnenie úloh mesta. 

Mesto k 1.7.2014 vydalo Smernicu č.1/2014 a Štatút galérie o nadobúdaní, spravovaní 
a sprístupňovaní predmetov kultúrnej hodnoty v Galérii. Účelom galérie je tvoriť zbierkový 
fond, ktorý vyjadruje zameranie a špecializáciu Galérie a má kultúrny a umelecký význam. 
Dokumentáciu k dielu vytvára autor v súčinnosti s kurátorom, eviduje ju správca. 

Galéria zriadená v súlade so zákonom je povinná nadobúdať predmety zbierkového fondu 
a sprístupňovať ho. Galéria mesta nie je v Registri múzeí a galérií SR a nemusí postupovať 
podľa zákona č.206/2009 Z. z. a  tvoriť zbierkový fond.  

Galéria tvorí zbierkový fond z darov, fond je majetkom mesta, ktorý nemožno scudzovať 
alebo prenechať inej osobe.  

Činnosť Galérie mesta Levoča  za roky 2015 - 2019   
 2015          2016 2017 2018 2019 
Počet podujatí  
-výstavy  
-literárne a autorské čítanie 
-prednášky 
-koncerty 
- ostatné výstavy 

 14 
   8 
   3 
 
   2 
   1 

   14 
     7 
     3 
     2 
     1  
     1 

  12 
   9 
   1 
   1 
   1  

  16 
  10 
    6 

  12 
   7 
   2 
   1 
   2   

Počet návštevníkov 1877  1341  1 494 2 714 2 349 
 

Účelnosť a účinnosť prevádzky Galérie mesta Levoča 
Kultúrne ustanovizneformujú jednotlivca a prispievajú k rozvoju spoločnosti, prezentujú 

umenie atvoria zbierkový fond. Výtvarné diela slovenských galérií sú evidované v Centrálnej 
evidencii diel. Zbierkový fond Galérie mesta nie je evidovaný v Centrálnej evidencii diel.  
Štatút Galérie mesta Levoča 

Štatút MsKS a Galérie bol schválený UMZ č.21/5/2015 19.2.2015, vznik galérie 
1.3.2015. Štatút je spracovaný podľa zákona č.206/2009 Z.z.. HK odporúča aktualizovať 
Štatút galérie a zosúladiť skutočný stav so zákonom.  

Galériu spravuje MsKS. Odborným a poradným orgánom štatutára je Štatútom zriadená 
Umelecká rada Galérie,  vyjadrujúca sa ku koncepcii a výstavnému plánu, má 7 členov 
menovaných  riaditeľkou, jedným je kurátor. Riaditeľka s kurátorom zvoláva neverejné 
zasadnutie. V r.2019 pre názorové rozdiely rada nebola uznášania schopná alebo zvolaná. 
Výstavný plán na návrh kurátora schvaľuje štatutár. HK odporúča sprístupniť zasadnutia 
Umeleckej rady verejnosti a zverejniť zápisnicu.  
Kurátor galérie 
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Riaditeľka MsKS v r.2019 obsadzovala pozíciu kurátora výberovým konaním, stal sa ním 
P. Milčák, zástupcom S. Zombek. Kurátor vedie galériu koncepčne, vypracúva dramaturgiu 
a výstavný plán a etabluje Galériu v umeleckých kruhoch.  Galéria  nie je registrovanou, nie 
je povinná vykonávať činnosť pod vedením odborného garanta – teoretika umenia.  

Výstavný plán galérie -  vypracuje kurátor s riaditeľkou, autormi a kurátormi výberom 
podľa recenzií a druhu umenia, Galéria je vhodná na vystavovanie malieb a grafík.  

Vzhľadom na rôznorodosť ponúk v oblasti výtvarného umenia, umelcov kreatívny 
individuálny prejav, názorovú pestrosť umeleckých recenzií a preferenciu určitého druhu 
umenia je správna a miestna i subjektívna vyhranenosť odborníkov voči vystavujúcemu 
autorovi a jeho dielu. Kritika so sebou prináša neustále pochybnosti o vhodnosti výberu 
výstavného plánu, prípravu výstavy, odbornosť a zameranie kurátora čo má vplyv i na 
návštevnosť galérie. Umenie rozvíja estetiku a osvojovanie si sveta človekom, obohacuje 
vnútorný svet návštevníka galérie a ako druh vizuálneho umenia patrí na pôdu mesta. 

V roku 2019 bolo v súlade s výstavným plánom v galérii inštalovaných 7 výstav.  Galéria 
je financovaná z rozpočtu, čo znamená stabilitu zdrojov na činnosť. Galéria r.2015-2019 
ponúkla výstavy oceňovaných klasikov (Pollág), zahraničných umelcov (Tiškov, Dan 
O´Neill),  začínajúcich umelcov (Gerbóc) i regionálnych  (Župník, Krupa, ZUŠ). Výstavný 
plán na rok 2019 bol zostavený v súlade so Štatútom.  
Majetok v správe MsKS – Galéria mesta Levoča 

Mesto 27.2.2015 odovzdalo do správy MsKS majetok Galérie, priestory Zmluvou 
o výpožičke č.5497/2015/OM/1 1.3.201 o výmere 216 m2, v r.2019 budovu zvonice radnice 
na prezentáciu streetart, zmluvy sú zverejnené.  

Náklady na služby spojené s prenechaním majetku za rok 2019 v eurách: 
Druh služby Námestie M. Pavla 43 Námestie M. Pavla 2 

Vodné a stočné                41,26               0,00 

Elektr.energia               42,60               47,32 

Zrážková voda               170,99                 0,00 

Celkom              254,85              47,32 

Hospodárenie Galérie mesta Levoča 
Ekonomické ukazovatele 2015 2016 2017 2018 2019 
Príjmy Galéria celkom 
-z toho príspevok mesta 
-granty a transféry 
-dotácia UPSVaR 
-vstupné 

16 514 
13 858 
      0 
  2 503 
     153 

27 597 
18 152 
  3 892 
  5 249 
     304 

29 918 
24 031 
  1 960 
  3 758 
     169 

29 062 
22 422 
  1 271 
  5 346 
       23 

26 131 
25 498 
    633 
        0 
        0 

Výdavky Galéria celkom 
-platy a odvody 
-materiál 
-energia, voda, kúrenie 
-opravy a revízie priestorov 
-réžia (telefón, pošta ...) 
-náklady na výstavy  

21 564 
12 790 
  1 567 
  3 670 
         0 
    820 
 2 703 

28 288 
  8 995 
     922 
  4 404 
     296 
  1 194 
12 477  

28 988 
12 096 
  1 558 
  4 404 
     199 
  1 321 
  9 410 

29 201 
10 961 
     688 
  3 249 
     509 
  1 379 
12 415 

35 759 
15 601 
  2 020 
  3 955 
     392 
  1 773 
12 018 

Hospodársky výsledok - 5 050    -  691 + 930  -139 -9628 
Zbierkový fond – dary autorov 
-počet ks darovaných diel 
- vstupná cena diel  

 
    7 
3 495 

 
    13 
17 570 

 
    4 
4 100 

 
    8 
 8 450   

 
    3 
 5 700 
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Správca galérie MsKS získal cudzie zdroje na zabezpečenie výstav 7 756,- €, vlastné 

príjmy zo vstupného 649,- €. Vstup do galérie je od r.2018 bezplatný s cieľom sprístupnenia 
širokej verejnosti. HK odporúča zvýšiť propagáciu činnosti galérie.   

MsKS v r.2015-2018 zabezpečovalo krytie platov 60 443,- € z ÚPSVR 16 856,- €, 
refundácia r.2018 predstavovala až 48,77 %, v r.2019 došlo ku skráteniu otváracích hodín 
z 33 na 21 týždenne a rastu výdavkov na platy a odvody o 4 640,- €, t. j. o 42,33 %. V r.2020 
je galéria otvorená nepravidelne. Zriaďovateľ je povinný označiť sídlo galérie a určiť 
otváracie hodiny. HK odporúča kryť osobné výdavky  UPSVR. V r.2020 prostredníctvom  OZ 
Modrý Peter bolo podporené organizovanie dvoch výstav. Prezentácia diel je zabezpečená 
zmluvne, vrátane autorských odmien voči FVU.  
Zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

Zákon upravuje postavenie a úlohy galérie, ktorú môže zriadiť alebo zrušiť aj obec. 
Zriaďovateľ určí pôsobnosť, zameranie a špecializáciu galérie, jej sídlo, môže požadovať 
SNG o odborné usmernenie a o zápis do evidencie galerijných zariadení.  Zriaďovateľ je 
povinný vydať Štatút galérie. Do Registra môže byť zapísaná galéria na žiadosť zriaďovateľa 
ak tvorí zbierkový fond, vedie evidenciu predmetov, chráni ich a zabezpečuje sprístupňovanie 
pod odborným dohľadom. Galéria nie je zapísaná v Registri MK SR, zriaďovateľ vydal Štatút 
i Smernicu č.1/2014.  

Tvorba zbierkového fondu Galérie mesta Levoča 
Galéria mesta vytvára  zbierkový fond. Autor  dielo darovacou zmluvou, ktorú 

uzatvára mesto, prenecháva na vystavovanie, v roku 2019 boli mestu darované 3 diela. 
Zbierkový fond má k 31.12.2019 diela v hodnote 39 315,- €.  Kontrolou bol preverený fyzický 
stav počtu darov - diel do zbierkového fondu so stavom evidenčným.  

Autor daruje dielo do zbierky na výstavné, dielo nesmie byť použité na iné účely 
(opätovné darovanie či predaj),  darca si vyhradil právo na vrátenie diela alebo vyplatenie 
finančnej kompenzácie. Darca oceňuje dielo zapísané v majetku. HK odporúča  dodržiavať 
ustanovenia darovacej zmluvy.  Galéria vystavuje predmety zbierkového fondu.   
     
Zbierkový fond 2015 2016 2017 2018 2019 
Zbierkový fond – dary autorov 
-počet ks darovaných diel 
- vstupná cena diel celkom  

 
    7 
3 495 

 
    13 
17 570 

 
    4 
4 100 

 
    8 
 8 450  

 
    3 
 5 700 

Záver z kontroly č.1.: 
Galéria mesta Levoča nespĺňa znaky galérie v zmysle zákona č.206/2009 Z. z., je 

špecifickou mestskou galériou, ktorá usporadúva výstavy autorských prác a umeleckých diel,  
nie je v zapísaná v Registri galérií MK SR, nie je evidovaná v evidencii špecializovaných 
galérií pri SNG, nie je povinná tvoriť zbierkový fond a nie je povinná činnosť zabezpečovať 
odborným garantom - teoretikom umenia. Galéria mesta nie je zameraná komerčne ani 
experimentálne. Činnosť galérie je krytá z rozpočtu mesta a druhotne z dotačného systému.  
 
Kontrola č.2 - Ochrana osobných údajov MsKS  

Predmetom kontroly bolo zabezpečenie OOÚ FO na vybraných úsekoch činnosti MsKS 
(nakladanie s majetkom v správe MsKS, autorské práva). 

MsKS je prevádzkovateľom, ktorý pri zabezpečovaní činnosti postupuje podľa Nariadenia 
EP a Rady EÚ 2016/679 zákona č. 18/2018 Z.z.. MsKS vypracovalo s účinnosťou od 
1.9.2018 Smernicu č.1/2018 o vnútorných pravidlách ochrany osobných údajov.  
 Kontrolou boli preverené zmluvné vzťahy realizované v r.2019  – darovacia zmluva: 

1. Zmluva č. 28993/2019/OM/24, zverejnená p.č.ZM – 391/2019 Kríza v raji, 3 500,- € 
2. Zmluva č.21501/2019/OM/22, zverejnená p.č.ZM–217/2019 Ukotvenie N 01, 1 200,-€ 
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3. Zmluva č.21502/2019/OM/23, zverejnená p.č.ZM-215/2019 Rotácia 10/10, 1 000,- € 
Zverejnené zmluvy obsahujúce OÚ FO a boli na účely sprístupnenia prekryté.   
MsKS pri sprístupňovaní dokumentov, obsahujúcich OÚ postupuje podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov a internej Smernice. Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
Záver z kontroly: 

     O výsledku kontroly boli vypracovaná v súlade s § 20 ods.4 písm.d) zákona č.357/2015 
Z.z. Správa z kontroly č.UHK/24168/2020, doručená 9.9.2020.  
 
 
III. Kontrola vybavovania petícií, sťažností a podnetov 
 
 V I. polroku 2020 neboli doručené petície a sťažnosti, podané podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich petície a sťažnosti.  
 HK vybavoval 1.podnet v oblasti občianskeho spolunažívania od obyvateľa mesta na 
Špitálskej ulici, ktorý sa sťažoval na susedské vzťahy a vnikanie susedovho psíka na 
pozemok. Podanie bolo vyriešené osobným stretnutím s osobou, voči ktorej podnet smeroval. 
O výsledku vybavenia podania bola osobe, ktorá podnet podala zaslaná odpoveď.  

 

 

V Levoči, dňa 18.9.2020 
Vypracovala: Rusnáčiková – hlavný kontrolór mesta Levoča 
                        Babejová – členka kontrolnej skupiny UHK 

 


