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                      INFORMÁCIA O  VÝSLEDKOCH  KONTROLNEJ ČINNOSTI 

ZA ROK 2020 
 
Hlavná kontrolórka mesta (ďalej v texte HK) v súlade s § 18 f ods.1 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. z. 
a Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 schváleného Uznesením MZ č.13/20 dňa 19.12.2019 a II. 
polrok 2020, schváleného Uznesením MZ č.59/18 dňa 3.7.2020, predkladá MZ informáciu o kontrolnej 
činnosti za rok 2020. 
 
A/ plnenie stálych úloh  

- Spracovanie Plánov kontrolnej činnosti (PKČ) na II. polrok 2020 a I. polrok 2021  
- Správa HK z PKČ I. polrok 2020 vrátane správy o vybavovaní sťažností, petícií 

a podnetov, prerokované Uznesením MZ č.19/60 dňa 24.9.2020 vrátane listu 
manažmentu mesta na prijatie opatrení z odporúčaní z kontroly 

- Stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2019, zverejnené 25.6.2020  
- Stanoviská (4) k prevereniu dlhovej služby na rok 2020 (48 BJ, Žabia cesta, COVID 

úver na bežné výdavky, preklenovací úver na predfinancovanie)  
- Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 

 
B/  Plánované  úlohy HK  podľa PKČ na   I. polrok  2020, UMZ č.19/60 dňa 24.9.2020  
 

PKČ I/2020/B/1 -  Vyrubovanie miestnych daní a poplatkov 
     Cieľom bola kontrola vyrubovania daní a poplatkov,  dodržiavanie daňového poriadku,  
daňové konanie. Odporúčaním z kontroly bolo zabezpečiť rozšírenie informatizácie, 
personálne a  softvérové vybavenie. Predmetom kontroly bolo  dodržiavanie GDPR  v daňovom 
konaní a možnosť pravidelného zverejňovania zoznamu neplatičov v súlade so zákonom.  
 Exekutíva mesta i HK rokujú s dodávateľom softvéru o rozšírení administratívno-
správnych služieb a s orgánmi verejnej správy o sprístupnení registrov pre exekučné konanie.  
 
PKČ I/2020/B/2 - Nakladanie  s tuhým komunálnym  odpadom v podmienkach mesta  

Cieľom kontroly bolo dodržiavanie zákona o odpadoch a Programu OH, zvyšovanie miery 
triedenia a zberu, vybudovanie kontajnerových stojísk na zavedenie množstvového zberu a zreálnenie 
poplatkov za produkciu odpadov, rozširovanie Zberného dvoru a kompostárne, zavedenie povinností zo 
zákona a dodržiavanie GDPR v OH TSML.  

K 1.1.2021 mesto aktualizovalo VZN o odpadoch, exekutíva t.č. zabezpečuje PD stojísk, 
obstaranie pozemku na rozširovanie Zberného dvora a rokuje s partnermi pre OK (Kosit KE). 

 
PKČ I/2020/B/3 –Výkony a dostupnosť zariadení MŠ 

Cieľom kontroly bolo preverenie dostupnosti MŠ a výkonnosť, povinnosť zverejňovať 
dokumenty, najmä ŠVVP, Koncepciu rozvoja MŠ, Investičný plán MŠ, Zasadnutia MŠR, aktualizovať 
VZN mesta  a prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.  

Vzhľadom na COVID-19, obmedzenie činnosti MŠ a zmenu organizačnej formy  k 1.1.2021  
opatrenia neboli splnené v plnom rozsahu, dodržiavanie bude preverené k 1.9.2021.  
 
PKČ I/2020/B/4 – ZŠ Francisciho – odmeňovanie  

Cieľom kontroly bolo preverenie odmeňovania v škole – bez zistenia nedostatkov.  
Vzhľadom na COVID-19  a § 6 zákona č.596/2003 Z.z. bol zriaďovateľ upozornený  na 

povinnosť vydávať rozhodnutia, organizačné pokyny a poradenstvo riaditeľom, napr. o obnovení 
školskej dochádzky.  
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PKČ I/2020/B/5 – dostupnosť a kvalita sociálnych služieb  
Kontrola v r.2020 nebola vykonaná z dôvodu COVID-19. V nadväznosti na ukončenie projektu 

a zvýšenie výdavkov rozpočtu roku 2021 na opatrovateľskú službu HK kontrolu presunula na rok 2021.  
 

PKČ I/2020/B/6 – ochrana GDPR  
Cieľom kontroly bolo dodržiavanie GDPR vo všetkých povinných subjektoch z kontroly – 

TSML, MŠ, ZŠ, MsKS a MsÚ na úseku správy miestnych daní a poplatkov.  
Tematickými kontrolami (celkom 5) neboli zistené nedostatky.  

 
PKČ I/2020/B/7 Riadenie rozpočtového procesu mesta 

Cieľom stálej kontroly je kontrola legitimity tvorby a čerpania rozpočtu a rozpočtových 
opatrení. HK z kontroly nevyhotovila samostatnú správu, odporúčania obsahujú Stanoviská k rozpočtu 
na rok 2020 a Stanoviská k dlhovej službe (celkom 4), zverejnené ako súčasť rozpočtu.  
 

PKČ I/2020/B/ 8 -  Hospodárenie galérie MsKS  
 Cieľom kontroly bolo dodržiavanie zákona o múzeách a galériách a evidencia diel vo 
vlastníctve mesta – bez nedostatkov. Odporúčaním je aktualizovať Štatút galérie a zverejňovať 
zasadnutia poradného orgánu – rady. 
 
 B/  Plánované  úlohy HK  podľa PKČ na   II. polrok  2020 
 

PKČ II/2020/B/ 1 -  Investičná činnosť mesta –vybrané akcie 
 Predmetom kontroly bola investičná činnosť mesta, realizovaná v roku 2019. Preverené 
bolo čerpanie výdavkov na investíciu - rekonštrukcia a oprava Sadovej ulice, vrátane verejného 
obstarávania,  investičných výdavkov a postupov počas plánovania a realizácie investície. 
 HK odporúča prijať opatrenia v procese prípravy investičných zámerov i v procese VO 
realizovať aj v súlade s verejným záujmom. Projekty okrem formálnej stránky VO včas 
zverejňovať a komunikovať navonk a aj s odborníkmi do vnútra mesta. Vzhľadom na COVID-
19 obstarávanie tovarov a služieb je často realizované „bezkontaktne“, elektronickou 
komunikáciou (PD). Pri zásadných stavebných zákazkách je nevyhnutné  zapojiť do VO 
odborníkov. Hodnotiace kritéria je potrebné nastaviť transtparentne a nediskriminačne – aby 
rozhodujúcim bola kvalita tovaru a služby, životnosť a nie len najnižšia cena.  
 Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
z kontroly vyplynuli odporúčania. 
 Vzhľadom na práceneschopnosť HK bude Správa podrobne doplnená do konania MZ – 
t.č. v štádiu ukončovania vypracovania dokumentu. . 
 

PKČ II/2020/B/ 2 -  Hotovostný platobný styk 
 Predmetom kontroly bol realizovaný hotovostný styk – pokladnice mesta a kontrola 
opatrení z kontroly r.2017. Z preverenia spisových obalov vyplynulo dodržiavanie Smernice 
mesta zákona o účtovníctve, zostatok v pokladnici bol inventarizovaný. 
 Predmetom obratov bolo plnenie príjmov (MDaP, nájomné, správne poplatky a iné), 
výška príjmov stanovená VZN, Vyhláškou alebo cenníkom – kontrolou neboli zistené 
nedostatky. V oblasti výdavkov sú finančné obraty minimalizované na nevyhnutné obstarania 
tovarov a služieb (dobierky objednaných tovarov, poplatky za školenia, cestovné náhrady, 
reprezentačné výdavky). HK z kontroly odporúča: 
- minimalizovať výdavky v hotovosti, plnenia realizovať výhradne zmluvne, na základe 
objednávky a faktúry a v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. ich zverejňovať (napr.výdavky na 
reprezentačné) 
- dodržiavať zákon č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole (kontrola dvoch očí) 
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- dokladovať preukazovanie výdavku priamo pri vzniku, z dôvodu odstránenia možných 
zneistení (súčasťou spisu plagát na akciu, pozvánka, prezenčná listina a pod.) 

Vzhľadom na práceneschopnosť HK bude Správa podrobne doplnená do konania MZ – 
t.č. v štádiu ukončovania vypracovania dokumentu. . 
 
 

PKČ II/2020/B/ 3 – Rozpočtové opatrenia v nadväznosti na pandémiu COVID 
 
 Predmetom kontroly na základe PKČ a Oznámenia č. č.j. 24189/2020/UKH 9.09.2020 
bolo preverenie rozpočtu a rozpočtových opatrení, vyvolaných v nadväznosti na pandémiu 
COVID – 19 a aplikácia zákona č.67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej 
oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 a požiadaviek z protiepidemiologických nariadení 
a ich dopad na rozpočet mesta. Kontrola bola vykonaná od 9.9.2020 – 25.1.2020. Ku kontrole 
boli vyžiadané doklady o čerpaní rozpočtu, zmluvy a výpisy z účtovnej agendy. 

Primátor mesta vydal rozhodnutia a organizačné pokyny na eliminovanie šírenia 
COVID-19  v súlade s § 4 ods.3 písm.h) zákona č.369/1990 Zb. a opatreniami Ústredného 
krízového štábu SR. Opatrenia upravujúce výdavky na eliminovanie šírenia pandémie schválilo 
MZ.  
      Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta, ktoré je povinné 
v štandardnom režime zostaviť každoročne rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový, 
výnimky z tejto povinnosti sú ustanovené zákonom č.67/2020 Z.z.. z dôvodu vzniku pandémie 
COVID-19.  
 Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený UMZ č.11/13 dňa 19.12.2019, v roku 2020 
boli schválené rozpočtové opatrenia vzhľadom na COVID-19, stagnáciu ekonomiky, pokles 
daní z príjmov fyzických osôb i pokles daňových príjmov – výpadok podielových daní.  
 Rozpočet mesta a jeho zmeny sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
zverejňované na úradnej tabuli a web stránke mesta.  

Mesto Levoča hospodárilo v roku 2020 podľa rozpočtu a rozpočtových opatrení. 
Exekutíva i orgány mesta prijatím včasných opatrení rozpočtovali pokles príjmov a viazali 
bežné výdavky.   
 Mesto Levoča na rok 2019 rozpočtovalo plnenie výnosu z podielových daní v objeme 
7 081 573,- €, skutočnosť predstavovala 7 093 467,67 €.  
 Mesto Levoča na rok 2020 rozpočtovalo plnenie výnosu z podielových daní na úrovni 
skutočnosti r. 2019, t.j. vlastné daňové príjmy vo výške 7 093 467 €.  

Vzhľadom na vznik COVID-19 a prijaté opatrenia došlo k poklesu výberu dane do 
štátneho rozpočtu a tým i k poklesu výnosu z tejto dane do rozpočtu  mesta. Očakávaná 
skutočnosť plnenia daňových príjmov prestavovala  6 491 666 € (oproti r.2019 výpadok 
601 800 € - medziročný o 8,48 %  bez zohľadnenia rastu inflácie 1,6 %).  

Exekutíva mesta rozpočtuje a aktualizuje výnos podielovej dane podľa prognózy MF SR. 
 UMZ č.17/18 bol k 31.5.2020 schválený pokles príjmov  podielových daní 950 000,- €, 
mesto prijalo opatrenia na viazanie výdavkov. Mesto prijalo v roku 2020 rozpočtové opatrenia, 
výpadok daňových príjmov  oproti rozpočtu r.2020  prestavoval 601 800,- €.  
 
Poskytnutie úveru na krytie schodku bežného rozpočtu vo výške  612 642,- € 
 Mesto spracovalo Zmenu rozpočtu č.2 v nadväznosti na COVID-19, prepad ekonomiky 
a výpadok daňových príjmov. Mesto s ohľadom na skúsenosti z krízy r.2009 pristúpilo 
k prognózam vývoja konzervatívne a menej optimisticky.  Mesto v súlade s § 14 zákona 
č.583/2004 Z.z. a s účinnosťou od 9.4.2020 i v súlade s § 36 zákona č.67/2020 Z.z. navrhlo MZ 
dňa 28.5.2020 prerokovať zmenu rozpočtu č.2 a zabezpečiť finančné krytie bežných výdavkov.   
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V súlade s § 36 ods.2 zákona č.67/2020 Z.z. môže obec do 31.12.2021 na základe 
rozhodnutia MZ použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové 
príjmy a návratné zdroje financovania čím neporuší § 10 ods.7 a 9, § 12 ods.3 a § 17 ods.2 
zákona č.583/2004 Z.z. a v nadväznosti na § 36 ods.4 zákona môže obec v r.2020 vykonávať 
zmeny rozpočtu, ktorými zvýši schodok rozpočtu aj po 31.8.2020 a tento postup sa nepovažuje 
za porušenie § 14 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z..  

Exekutíva navrhla a MZ schválilo zmenu rozpočtu a zapojenie čerpania  úveru  vo výške 
612 642,- € na krytie bežných výdavkov a zhodnotila stav a vývoj dlhu k 31.12.2020 podľa § 
17 zákona č.583/2004 Z.z.. UMZ č.11/13 až 13/15 dňa 19.12.2019 bol schválený  rozpočet na 
rok 2020 a jeho súčasťou i Stanovisko HK k rozpočtu i stavu  a vývoja dlhu mesta k 31.12.2020. 
 UMZ č.17/18 dňa 28.5.2020 bola schválená zmenu rozpočtu č.2 a čerpanie úveru vo 
výške 612 642 € UnicreditBank  č.ZM-225/2020  dňa 10.7.2020 o úvere č. 000320/CORP/2020 
v objeme 612 642,- €. 
 Orgány mesta schválili čerpanie a použitie úveru na krytie bežných výdavkov rozpočtu 
na rok 2020. Zmluva o úvere bola zverejnená v súlade s Uznesením MZ. 
 Exekutíva mesta vzhľadom na Uznesenie vlády SR č.494 zo dňa 12.8.2020 navrhla 
zapojiť do rozpočtu čerpanie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych aktív, schválené UMZ 
č.19/40 dňa 24.9.2020 vo výške 388 705 € na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO roku 
2020. UMZ  č.19/39 dňa 24.9.2020 schválilo zníženie čerpania úveru na krytie schodku 
bežného rozpočtu z pôvodnej výšky 612 642 € na sumu 223 937 €.  
 Orgány mesta schválili zníženie úveru o výšku poskytnutej návratnej výpomoci MF SR. 
          V súlade s § 17 ods. 6 a ods.9 zákona č. 583/2004 Z. z. HK preveruje dodržanie 
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods.2, § 17 ods.6, § 17 ods.4 
a § 17 ods.7 zákona č.583/2004 Z. z.. V roku 2020 z dôvodu COVID-19 bolo § 36 zákona č. 
67/2020 Z.z. od 9.4.2020 – 31.12.2021 umožnené obciam zapojiť úvery na úhradu bežných 
výdavkov a vstupovať i do záväzkov, ktorých úhrada naruší vyrovnanosť bežného rozpočtu.   
          Schválením úveru záväzné ukazovatele podľa § 17 zákona neprekročili stanovenú hranicu.   
 Predmetom kontroly bolo overenie čerpania úveru vo výške 612 642,- € schválené UMZ 
č. 17/18 dňa 28.5.2020 a UZM č.19/40 dňa 24.9.2020 vo výške 223 937,- na krytie bežných 
výdavkov rozpočtu mesta na rok 2020. 
 Kontrolou bolo preverené, že mesto Levoča nečerpalo úver č. č. 000320/CORP/2020. 
 
Poskytnutie a čerpanie návratnej finančnej výpomoci MF SR 
 Vláda SR U č.494  12.8.2020 z dôvodu COVID-19 a poklesu výberu dane navrhla 
obciam použiť na kompenzáciu výpadku príjmov bezúročnú návratnú finančnú výpomoc na 
plnenie výkonu originálnych funkcií. 
 Mesto  využilo možnosť zapojiť do rozpočtu návratnú finančnú výpomoc z MF SR 
 Finančná výpomoc bola v roku 2020 poskytnutá na základe žiadosti predloženej do 
31.10.2020 maximálne do výšky výpadku dane podľa zverejnenej prognózy MF SR z júna 2020 
(v prílohe uvedené výšky pre konkrétne obce). Výpomoc mohli obce použiť a zapojiť do 
rozpočtu do 31.12.2020 sa krytie bežných výdavkov.  
 UMZ č.19/40 dňa 24.9.2020 bolo schválené podanie žiadosti o čerpanie výpomoci vo 
výške 388 705 €,  žiadosť podaná zo dňa 21.10.2020. 
 Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe zmluvy registráciou v RISSAM.  
 Splatnosť výpomoci bola Uznesením vlády č.494 ustanovená od r.2024 – 2027. 
Návratná bezúročná finančná výpomoc predstavuje štátnu pomoc. Obce ju môže použiť 
výhradne na krytie výdavkov na originálne kompetencie nehospodárskeho charakteru. Odpustiť 
splatenie poskytnutej výpomoci môže Vláda SR podľa § 13 ods.6 zákona č.523/2004 Z.z.. 
 Prijatím finančnej výpomoci a jej zapojením do rozpočtu obce nemožno prekročiť 
dlhovú službu podľa § 17 zákona č.583/2004 Z.z..  
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 Mesto Levoča dňa 21.10.2020 požiadalo MF SR  a uzavrelo Zmluvu č.465/2020 
o návratnej finančnej výpomoci, dňa 28.10.2020 zverejnená na web sídle. 
 
Použitie finančnej výpomoci MF SR 
 Mestu bola poskytnutá výpomoc dňa 26.10.2020 v objeme 388 705,- € v súlade so 
zverejnenou zmluvou a Uznesením Vlády SR. Exekutíva návratnú výpomoc  388 705 € použila 
na splátky istín úverov, ktoré  samospráva hradí z prebytku hospodárenia bežného rozpočtu.  
 Mesto Levoča požiadalo MF SR o  poskytnutie návratnej finančnej výpomoci v plne 
narokovateľnej výške 388 705,- €, ktorú použilo na splatenie istín úverov  dlhovej služby.  
 
Výdavky rozpočtu na pandémiu COVID-19 
 Pandémia COVID-19 má vplyv i na regióny, samospráva v prvej línii zodpovedá za 
opatrenia. Verejná správa má sledovať vývoj pandémie, testovanie, vakcináciu a informovanie 
verejnosti, koordinovať krízové riadenie, monitorovať a analyzovať riziká, sledovať vývoj 
a regionálne rozdiely, implementovať pandemické opatrenia, riešiť vyvolaný tlak na rozpočty 
obcí, kryť výdavky a hľadať riešenia na zabezpečenie chodu obcí a oživenie ekonomiky  
v budúcom období (zdravotnú starostlivosť, školstvo, sociálne služby, zamestnanosť a iné).  
 Z dôvodu COVID-19 vyhlásila vláda 11.3.2020 mimoriadnu situáciu a 2.10.2020 
núdzový stav, trvajúci i v čase ukončenia kontroly, t.j. i k 31.12.2020.  
  
Príjmy a výdavky na opatrenia a testovanie COVID-19 podľa čerpania rozpočtu: 
Druh príjmov a výdavkov     Suma v  € za 10-12/2020 
Príjmy celkom cudzie zdroje 

- OÚ dotácia COVID 
- OÚ dotácia COVID 
- OÚ dotácia COVID 
- OÚ dotácia COVID    

             71 002,27 
             27 792,00 
               2 838,66 
            29 194,84 
            11 176,77  

Výdavky celkom  
- Platy a odvody 
- Materiál 

            73 302,24 
            48 329,35 
            24 972,89       

Rozdiel – výdavky mesta               2 299,97 
 
 Obce pri žiadosti o refundáciu výdavkov postupovali v súlade s metodickým  
usmernením o stanovení výpočtu refundovaných ekonomicky oprávnených výdavkov na 
zabezpečenie celoplošného testovania v mesiaci október – december 2020 a skríningu. 
Preplácanie usmerňovalo MV SR prostredníctvom okresných úradov – odboru krízového 
riadenia, podklady verifikovali a zabezpečili refundáciu výdavkov z kapitoly MV SR.  
 Ako z prehľadu vyplýva, opatrenia COVID-19 vykonalo mesto v čase a v súlade 
s požiadavkami a usmerneniami hygienikov. Z rozpočtu boli obstarané bežné tovary a služby - 
dezinfekčné stojany, antibakteriálne utierky, ochranné odevy, štíty, rúška, rukavice a iné.  
 Mesto organizovalo i pomoc pri distribúcii hygienických potrieb pre dôchodcov a osoby 
inak znevýhodnené, ktoré zabezpečoval mimovládny sektor a dobrovoľníci.  
 Na čerpanie bežných výdavkov  COVID-19 neboli MZ schválené osobitné uznesenia. 
 Kontrolou čerpania rozpočtu na eliminovanie rizík pandémie COVID-19  neboli zistené 
porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných postupov mesta. kontrola  bola 
ukončená Správou z kontroly č.j.2464/2021 dňa 19.2.2020. 
 

PKČ II/2020/B/ 4 – Oprava majetku v správe TSML    
 HK z dôvodu práceneschopnosti a pandémie COVID-19 a povinnosti vykonať kontrolu 
v sídle TSML a kontrolu na mieste priamo tam, kde sa majetok v správe TSML nachádza 



 

7 

 

(Zberný dvor, športoviská a iné) navrhuje výkon kontroly realizovať po zrušení vyhláseného  
núdzového stavu z dôvodu pandémie COVID-19, t.j. presun do r.2021.  
 

PKČ II/2020/B/ 5 – Dotácie z rozpočtu mesta 
 
 Kontrolou čerpania dotácií z rozpočtu mesta bolo preverené ich poskytnutie v súlade 
so zákonom č. 583/2004 Z.z. a VZN mesta č.22/2015 a VZN č.3/2019.  
 Kontrolou bolo zistené vykonávanie ustanovení VZN č.3/2019 pred nadobudnutím 
jeho účinnosti dňa 24.4.2019 a HK odporúča prijať opatrenie na predchádzanie nedostatku.  
V procese kontroly boli jednotliví správcovia kapitol rozpočtu upozornení na dodržiavanie 
ustanovení zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole v nadväznosti na povinné 
vykonávanie administratívnej finančnej kontroly subjektov, ktorým boli dotácie z rozpočtu 
mesta poskytnuté.  

Vzhľadom na práceneschopnosť HK bude Správa podrobne doplnená do konania MZ – 
t.č. v štádiu ukončovania vypracovania dokumentu. . 
 

PKČ II/2020/B/ 6 – Čerpanie mimorozpočtových zdrojov 
 
 Kontrola čerpania vlastných fondových zdrojov mesta bola začatá Oznámením 
o začatí kontroly č. j. HK/24189/2020/UHK zo dňa 9.9.2020 v termíne od 9.9.-20.1.2021. 

Mesto Levoča sa riadi v oblasti hospodárenia s mimorozpočtovými zdrojmi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, Štatútmi  fondov a zdokumentovanými postupmi mesta. 
 Podľa § 7 ods. 6 zákon č.369/1990 Zb. a § 15 zákona č.583/2004 Z.z. obec  môže na 
plnenie svojich úloh zriadiť peňažné fondy, ktoré po schválení MZ môže zapojiť do rozpočtu  
ako zdroj krytia výdavkov. Fondy sú spravované Štatútmi, príjmom môže byť prebytok 
rozpočtového hospodárenia za uplynulý rok, disponibilný zisk z podnikania, zostatok 
peňažných fondov z predchádzajúcich rokov a zostatky príjmových finančných operácií.  
 Kontrolou bolo preverené, že mesto má zriadené mimorozpočtové peňažné fondy – 
Rezervný fond, Investičný fond, Fond rozvoja bývania,  Sociálny fond a zákonom zriadený Fond 
prevádzky a opráv nájomných mestských bytov.  

 Finančné prostriedky sú zhromaždené na účelových účtoch peňažných fondov na 
bankových účtoch v peňažnom ústave a na účtoch v účtovníctve analyticky členených podľa 
účtovnej osnovy v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.  
          Podľa § 15 ods.2 zákona č.583/2004 Z.z.. o použití fondov rozhoduje MZ a  podľa § 15 
ods.3  zákona sa realizuje ich zapojením do rozpočtu s výnimkou ustanovenou v zákone. 

Finančné prostriedky boli k 31.12.2019 usporiadané, čo je predmetom i Záverečného 
účtu mesta za rok 2019.  
 Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v § 1 ods.2 ustanovuje, že majetok mesta tvoria 
aj finančné prostriedky, t.j. aj prostriedky fondov. 
 Mesto  na základe § 29 zákona č.431/2002 Z.z.a Príkazu primátora  vykonalo dokladovú 
inventarizáciu zostatkov  finančných prostriedkov, zhromaždených na fondových účtoch.  

Plnenie a čerpanie peňažných fondov spravuje finančné oddelenie úradu podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov, zásad, smerníc a štatútov  jednotlivých fondov.  

Finančné oddelenie predložilo v roku 2018-2019 MZ návrhy na prijatie rozpočtu  
vrátane zapojenia tvorby a čerpania  fondov. 
 
Zapojenie mimorozpočtových zdrojov do rozpočtu mesta v roku 2019 

Štát pri tvorbe ŠR rozpočtuje prebytkové hospodárenie obcí a počíta s krytím 
kapitálových výdavkov zo zdrojov EÚ, VÚC, z vlastných fondov, predajom majetku 
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a čerpaním úverov na plnenie úloh samospráv.  Obce akumulujú hotovosť verejnej správy, 
potrebnú na rast aktív a znižovanie štátneho dlhu. 
 Samospráva zostavuje a MZ v súlade s § 10 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. schvaľuje 
rozpočet v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie. Uznesením MZ č.2/26,27,28 a 29 
dňa 18.12.2018 bol schválený rozpočet mesta na rok 2019, ktorý bol upravený ôsmymi 
rozpočtovými opatreniami, prijatými v súlade s § 14 ods.1 a 2 zákona č.583/2004 Z.z. 
Uznesením MZ č. 3/40,41 a 42 dňa 14.2.2019, č.5/44,45,46 a 47 dňa 25.4.2019, č.6/46,47,48 
dňa 20.6.2019, č.7/5,6,7,8 dňa 8.8.2019, č. 8/14,15,16 a 17 dňa 28.8.2019, č.11/56,57 a 58 dňa 
21.11.2019, č. 13/8 a 9 dňa 19.12.2019 a rozpočtové zmeny vykonané v súlade s § 14 ods.1 
zákona č.583/2004 Z.z.  Súčasťou schváleného rozpočtu a rozpočtových zmien na rok 2019 
bolo i zapojenie vlastných peňažných fondov do finančných operácií mesta.  

Kontrolou bolo preverené, že mesto schválením UMZ  do finančných operácií  na rok 
2019 zapojilo i čerpanie – Investičného fondu a Fondu rozvoja bývania.  

Plnenie a čerpanie sociálneho fondu podlieha schvaľovaniu podľa osobitného zákona. 
 MZ schválilo na rok 2018 vyrovnaný rozpočet a vysporiadalo prebytok hospodárenia 

prídelom do fondov. Prevody boli vykonané v roku 2019.  
Mesto v súlade so zákonom a UMZ previedlo v roku 2019 prebytok hospodárenia roku 

2018 na účty IF a RF v objeme 240 735,93 €. 
MZ schválilo na rok 2019 vyrovnaný rozpočet a vysporiadalo prebytok hospodárenia 

roku 2019 na fondové účty v r.2020 v objeme 30 331,96 €.  
Celkový zostatok finančných prostriedkov po zarátaní finančných operácií predstavoval 

721 830,82 €, z toho nevyčerpané dotácie podľa § 16 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. 691 498,86 
€.   Podľa § 15 ods.1 písm.c) zákona č.583/2004 Z.z.  zdrojom peňažných fondov sú aj zostatky 
príjmových finančných operácií s výnimkou úverov a nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, 
rozpočtu EU alebo na základe osobitného predpisu.  

Kontrolou bolo zistené, že mesto na krytie schodku kapitálových výdavkov zapája 
čerpanie fondových účtov, v roku 2019 zapojilo zdroje IF v objeme 213 438,32 €.  
 

 Mesto Levoča má k 31.12.2019 zriadené peňažné fondy RF, IF, FRB, SF, FO bytov 
(upravený v Smernici mesta č.7/2015 zriadený podľa § 34  zákona č.523/2004 Z.z., § 18 ods.2 
zákona č.443/2010 Z.z. a § 10 zákona č.182/1993 Z.z.).  
 Kontrolou bolo preverené evidovanie troch mimorozpočtových zdrojov RF, IF, FRB. 
 
Prehľad pohybov a zostatkov fondov mesta Levoča k 31.12.2019: 
Názov  
mimorozpočtového  fondu    

 Počiatočný  
stav  1.1.2019 

    Príjem     Výdaj Konečný  
stav 31.12.2019 

- rezervný fond 170 256,36 82 000,00 0,00        252 256,36 
- investičný fond  215 659,22 158 735,93 213 438,32       160 956,83 
- fond rozvoja bývania 45 125,30 316,76 44 726,00              716,06 
- sociálny fond 23 643,27 24 516,32 32 189,63          15 969,96 
- fond  prevádzky, opráv a 
údržby nájomných bytov 

2 630,42 64,50 64,50           2 630,42 

Spolu vlastné zdroje mesta 457 314,57 265 633,51 290 418,45       432 529,63 
-fond nevyčerpaných dot. 1096 352,51 579 425,28 710 286,48        965 491,31 
-depozitný účet na mzdy 141 982,01 177 598,59 141 982,01       177 598,59 

 
A/   REZERVNÝ FOND 

Mesto má zriadený RF, ktorý možno čerpať  na kapitálové výdavky, použitie na bežné 
výdavky  je zákonom taxatívne upravené v § 10 ods.9 zákona č.583/2004 Z.z..  
Prehľad o tvorbe a čerpaní zákonného rezervného fondu mesta Levoča: 
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Rezervný fond Počiatočný stav  
RF  k 1.1. 

  Tvorba  
    RF 

Čerpanie  
   RF 

Konečný stav  
 RF k 31.12. 

2014            786,11     4 860,00      0,-     5 646,41 
2015        5 646,41        352,99      0,-     5 999,40 
2016        5 999,40   54 148,25      0,-   60 147,65 
2017      60 147,65 68 000,00      0,-  128 147,65 
2018    128 147,65 76 200,00 34 091,29 170 256,36 
2019    170 256,36 82 000,00      0,- 252 256,36 
Celkom 1.1.2014 -  31.12.2019                   252 256,36  

 
 Ustanovenie § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. určuje minimálnu tvorbu RF z prebytku 
hospodárenia mesta. Obec je povinná alokovať v RF zdroje na riešenie mimoriadnej situácie, 
havárie alebo živelnej pohromy a vzniku škôd na živote, zdraví a majetku obyvateľov.  
 Rezervný fond bol v roku 2019 tvorený UMZ č.5/49  25.4.2019 v objeme 82 000,- €, 
rozdelením prebytku hospodárenia Záverečného účtu rok 2018. Prostriedky boli poukázané na 
účet č. 1019345089 UniCredit Bank RF 23.12.2019 vo výške 82 000,- €.    

RF nebol v roku 2019 čerpaný, zostatok k 31.12.2019 predstavuje 252 256,36 €.   
Kontrolou obratov finančných prostriedkov RF neboli zistené nedostatky.  

           Tvorba RF závisí od výsledku hospodárenia, nedostatočná tvorba predstavuje riziko a 
limituje   možnosti mesta  kryť  mimoriadne a havarijné situácie z vlastnej rezervy. 
            Použitie rezervného fondu  vymedzuje § 10 ods. 8 a § 15 ods.2 a 3 zákona č. 583/2004 
Z.z.. HK odporúča vzhľadom na investičný dlh na majetku mesta a ekonomickú krízu tvoriť RF  
nad rozsah ustanovený zákonom a jeho čerpanie zmraziť len na  mimoriadne a nepredvídané 
situácie a havárie,  najmä ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov mesta a 
ochranu majetku mesta. Vykonávať bežné opravy a údržbu dlhodobo zanedbávaného majetku 
mesta z rezervného fondu je nezodpovedným hazardom.  
 
B)   INVESTIČNÝ FOND  
 Mesto UMZ č.39/B/53 22.11.2005 schválilo Štatút IF.  
MZ schválilo plnenie a  čerpanie finančných prostriedkov IF na rok 2019:  

- UMZ č. 2/19 z 18.12.2018  – rozpočet na rok 2019 a použitie IF v sume 42 700 €  
- UMZ č.5/41  zo 14.2.2019  - zmena rozpočtu č.1 – zmena použitia IF na 99 576  €  
- UMZ č.5/46 z 25.4.2019 – zmena rozpočtu č.2 – zmena použitia IF na 166 753 €  
- UMZ č.5/49 z 25.4.2019 – tvorba IF z prebytku r.2018 vo výške 156 635,61 €  
- UMZ č.6/48 z 20.6.2019 - zmena rozpočtu č.3 – zmena použitia IF na 279 161 €  
- UMZ č. 7/6 z 8.8.2019 – zmena rozpočtu č.4 – zmena použitia IF na 345 026 € 
- UMZ č.8/17 z 28.8.2019 – zmena rozpočtu č.5 – zmena použitia IF 345 026 €  
- Uznesenie č.11/57 z 21.11.2019 – zmena rozpočtu č.6 – zmena IF na 341 026 € 

 
Prehľad  čerpania Investičného fondu v roku 2019  
    Tvorba IF  Skutočné      

  čerpanie 
Schválené  

v MZ 
Počiatočný stav IF 1.1.2019   215 659,22    

prídel z prebytku hosp.r. 2018  158 735,93   
Bazilika sv.Jakuba    28 666,16 28 700,00 

Za Sédriou - komunikácia   18 257,80 27 111,00 
TSML - Zberný dvor  modernizácia 

- Pojazdná plošina 
- Zdvíhacia plošina  

  36 876,00  
5 979,00 

36 876,00 
5 979,00 



 

10 

 

19 876,00  19 876,00 
Radnica – PD   10 000,00 10 000,00  
Kláštorská ulica – ver.osvetlenie   4 996,32 5 000,00 

Obzor – chodník    20 000,00    20 000,00  
Špitálska ulica - PD      9 480,00 11 000,00 

Sadová ulica - studňa   13 359,84 13 000,00 
Pri strelnici – PD komunikácia   5 000,00 5 000,00 
NMP 43 - PD   2 814,00 23 200,00 

Sídl.Západ – odvodnenie parkoviska   997,31 1 000,00 
Mäsiarska ulica – rozšírenie MK   3 196,12   3 200,00   

NMP 47 - PD   4 375,00 10 000,00   
Sociálny podnik – základné imanie    5  000,00    5 000,00 
NMP 28    4 652,00    4 652,00 

ZUŠ    19 912,77  21 836,00 
WEB mesta     20 000,00 

PD     10 130,00 
Hlaváčka – PD VO      1 000,00 
Prameň – detské ihrisko       6 000,00 

Detské jasle - rekonštrukcia       7 400,00 
Detské jasle - PD       4 500,00 

Územný plán      15 000,00 
NMP 50, NMP 51             0,00 

Záchytné parkovisko      18 000,00 
Slavkovská ulica - križovatka      7 566,00 
Športová hala – osvetlenie             0,00 

 Spolu   158 735,93   213 438,32 341 026,0 
Konečný stav 31.12.2019     160 956,83    

Kontrolou čerpania prostriedkov IF bolo preverené skutočné čerpanie IF na r.2019 na 
základe uznesení MZ v objeme 213 438,32 €. Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Schválené investície a zámery, ktoré neboli realizované alebo ukončené v roku 2019 
boli zahrnuté do rozpočtových opatrení, presuny budú zahrnuté do rozpočtu mesta.  Oproti 
schválenému čerpaniu došlo k prekročeniu výdavkov investičnej akcie studňa Sadová ulica 
z rozpočtovaných 13 000,- € na skutočný kapitálový výdavok 13 359,84 €, prekročenie 
o 359,84 €  je prehľadne zdokladované, zámer i rozpočtovaný výdavok bol schválený MZ.  

 Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona č.583/2004 Z. z. 
Zostatok na bankovom účte a v účtovníctve k 31.12.2019 vykazoval 160 956,83 €.   

  
UZM č.5/49 dňa 25.4.2019 bolo schválené prevod zostatku prostriedkov 156 635,61 € 

na účet IF – uznesenie splnené.  Finančné prostriedky z IF za tovary a služby boli čerpané 
a zúčtované v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z., zákonom č.431/2002 Z.z., Štatútom fondu, 
schválenými Uzneseniami MZ (uložené v spise na FO MsÚ – ostatné účty fondové 2019). 
K bankovým výpisom sú priložené účtovné záznamy,  príkazy na úhradu, odkaz na  zverejnenú 
zmluvu, faktúru. V spise z kontroly sú uložené výpisy UMZ.   

V roku 2019 bola na IF poukázaná dňa 23.12. suma vo výške 159 740,61 €, vrátené  účet 
IF v súlade § 15 ods.3  zákona - použité  na vyrovnanie časového nesúladu.    
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C/ FOND ROZVOJA BÝVANIA (FRB) 
 Tvorba a použitie  FRB sa riadi Štatútom., zdroje   možno použiť na úhradu nákladov, 
spojených s prevodom vlastníctva bytov, nebytových priestorov a príslušných pozemkov ak 
úhrada nákladov nie je povinnosťou nadobúdateľa (napr. výstavba, modernizácia, 
infraštruktúra).  O použití fondu  rozhoduje MZ.  
 Počiatočný stav FRB k 1.1.2019 predstavoval 45 125,30 €. Fond nebol k 31.12.2019 
tvorený.   
 UMZ č.7/7 8.8.2019 bolo schválené čerpanie FRB 45 000,- € na obstaranie PD 
bytový dom Levoča Západ – 48 BJ  (1 a 2 izbové štandardné byty) vrátane technickej 
infraštruktúry (parkoviská, chodníky), výstavba realizovaná z prostriedkov ŠFRB.  
 Kontrolou bolo preverené čerpanie výdavkov FRB v súlade s § 5 Štatútu fondu – 
na  výstavbu bytov a infraštruktúry bytových domov – PD 48 bytov na sídlisku Západ. 

Z FRB boli v roku 2019 uhradené výdavky:  
- DF 1304/2019 Archstudio, spol. s r.o. Poprad  20 520,- € 
- DF 1568/2019 Archstudio, spol. s r.o. Poprad      744,- € 
- DF 1569/2019 Archstudio, spol s.r.o. Poprad   23 462,- € z celkovej sumy 60 462 € 

 Zostatok Kredit /príjem Debet /výdaj 

Počiatočný stav 1.1.2019 
- príjem splátok za byty  
- výdavok  

   43 995,60  
      316,76 
  

 
 
              44 726,00 

Konečný stav  31.12.2019      716,06       316,76                44 726,00 
Evidovaný účtovný zostatok  vo výške 716,06  € bol odsúhlasený s výpisom. 
Kontrolou nebol zistený rozpor so zákonom, HK odporúča účelovo zhromažďovať 

zdroje na rozvoj nájomného bývania a finančné prostriedky reinvestovať do obytných sídel.  
 
D/ SOCIÁLNY FOND 
 Mesto v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. má zriadený SF, ktorý je povinným fondom  
zamestnávateľa. Tvorba SF je povinná a upravená zákonom. SF má spracovaný samostatný 
rozpočet plnenia príjmov a čerpania výdavkov v súlade so Zásadami pre tvorbu a používanie 
sociálneho fondu.  Prostriedky SF spravuje FO MsÚ  v súčinnosti s odborovou organizáciou.  
Zamestnávateľ tvorí povinný prídel na rok 2019 vo výške 1,5 %  zo súhrnu  funkčných platov 
zamestnancov.  
Pohyby na účte sociálneho fondu roku 2019 
Príjmy   Suma v € Výdavky    Suma v € 
Počiatočný stav 1.1.2019  23 643,27 Prevody medzi účtami r. 2018   10 799,77  
  Poskytnuté pôžičky zamestnancom    4 000,00 
Tvorba SF   20 480,32 Čerpanie – príspevok stravné  13 322,00 

Príjem splátok  pôžičiek    3 996,00 Odmeny životné jubileum       250,00 
Refundované poplatky          40,00 Regenerácia zamestnancov    3 817,86 

Príjmy spolu 24 516,32                   Výdavky spolu  32 189,63 
Konečný stav 31.12.2019 15 969,96   

 
Kontrola plnenia a čerpania SF bola vykonaná preverením obratov na účte, avšak 

nebola vykonaná osobitne pri každom obrate na účte z dôvodu duálnej kontroly odborovou 
organizáciou.  
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E/ FOND  OPRÁV  
A)  MIMOROZPOČTOVÝ  FOND 
B) ZÁKONNÝ FOND PREVÁDZKY, OPRÁV A ÚDRŽBY NÁJOMNÝCH BYTOV  

a/ mimorozpočtový fond opráv 
Na fonde opráv (ďalej v texte FO) boli do 30.11.2015 zhromaždené cudzie finančné prostriedky 
na správu, opravu a údržbu bytových domov.  
Prehľad pohybov na pôvodnom  účte fondu opráv: 
  Kredit (príjem) Debet (výdaj) 

PS  k   1.1.2019 2 630,42 0 0 

poplatky  64,50 64,50 

KS k  31.12.2019 2 630,42                    0                            0 
Mesto v skutočnosti od 1.12.2015 nespravuje FO ale bankový  účet, na ktorom  sú príjmy 

z nedoplatkov za opravy bytových domov nad Tehelňou,  vzniknutých do 30.11.2015. 
HK odporúča zrušiť Uznesením MZ mimorozpočtový FO i Štatút fondu.   

b/ zákonný fond prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov 
 Mesto od 1.12.2015 tvorí zákonný fond v súlade s § 34 zákona č.523/2004 Z.z., § 18 
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z., § 10 zákona č.182/1993 Z.z. a Smernicou mesta č.7/2015 
o Fonde prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov (ďalej ako FPOU), ktorá ustanovuje 
tvorbu  a čerpanie FPOU nájomných bytov a bytových domov, obstaraných zo  ŠFRB.  

VZN mesta Levoča č. 2/2014 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve 
mesta ustanovuje výšku tvorby fondu  v  % z určeného nájomného.  VZN bolo k 10.10.2020 (v 
čase výkonu kontroly) zrušené a nahradené VZN č.3/2020. Na určenie výšky tvorby fondu 
opráv za rok 2019 sa vzťahovalo VZN č.2/2014.  

MZ schválením rozpočtu rozhoduje o čerpaní fondu podľa čl.3 Smernice. Primátor 
mesta schvaľuje neodkladné použitie prostriedkov FPOU, MZ schvaľuje zmeny rozpočtovým 
opatrením.  Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený UMZ č.2/27 dňa 18.12.2018. 

Mesto Levoča pri spracovaní záverečného účtu mesta za rok 2019 zohľadnilo plnenie 
a čerpanie zákonného FPOU, o zostatok vo výške 67 980,35 € upravilo prebytok  hospodárenia   
mesta. Finančné prostriedky zákonného FPOU nemožno zahrnúť do prebytku a prerozdeliť.  

Kontrola bola ukončená Správou č.j.2481/2021 dňa 19.9.2021.  
 
 

PKČ II/2020/B/ 7/a) – úloha z podnetu primátora ak vec neznesie odklad  
kontrola na mieste – čerpanie dotácie pre Združenie právnických osôb Levočské vrchy 
– Krúžok za rok 2019 

 
     Kontrola bola začatá na podnet primátora Oznámením č.j. UHK/26853/2660/2020 zo dňa 
29.10.2020 a ukončená doručením Správy č.j. UHK(27393/2020/2660 dňa 10.11.2020 
štatutárnemu zástupcovi Združenia. Výsledok kontroly bol doručený i revízorovi združenia. 

Združenie LV-K so sídlom Námestie M. Pavla 4 v Levoči bolo založené Uznesením 
zakladajúcej členskej schôdze 27.6.2019, UZM č.5/59 25.4.2019 a UZM č.5/60 členstvo mesta 
a UZM č.5/61 schválilo Stanovy združenia. Združenie je registrované na OÚ v Prešove 
rozhodnutím č.j.OU-PO-OVVS1-2019/037168 16.7.2019 podľa § 20f zákona č.40/1964 Zb. a  
§ 20i ods.2 zákona a § 46 zákona č.71/1967 Zb. a zapísané do Registra záujmových združení 
právnických osôb, vedenom MV SR združenie Levočské vrchy – Krúžok so sídlom NMP 4 
v Levoči, IČO 52545407, registrované registrovým úradom OÚ PO ako združenie právnických 
osôb s vlastnou právnou subjektivitou s dátumom vzniku od 5.8.2019.  
 Členom združenia je mesto Levoča, obce Vyšné Repaše a obec Uloža, Pozemkové 
spoločenstvo Uloža a občianske združenie LEVOČA NORDIC CENTRUM. 
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 Predmetom činnosti združenia podľa Čl. IV. Stanov  je najmä: 
-pripraviť návrhy a analyzovať realizáciu cieľov združenia 
- pripravovať finančné schémy a programy 
- spolupracovať s organizáciami na rozvoj športu, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja 
- pripravovať strategické materiály, analýzy a koncepcie na naplnenie cieľov združenia 
- spravovať a prevádzkovať areál LNC vrátane správy a údržby majetku a nehnuteľností 
v lokalite Krúžok a poskytovať služby jeho návštevníkom 
- propagovať a informovať o činnosti združenia LV-K v areáli LNC 
 Kontrola na mieste v oblasti čerpania dotácie na činnosť združenia LV-K vykonaná HK  
je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, VZN, Uzneseniami MZ a Stanovami 
združenia LV-K.   
 Mesto sa zaviazalo zabezpečovať podporu a rozvoj športu, vybudovaní, modernizácii, 
prevádzke a správe areálu bežeckého lyžovania a horskej cyklistiky v lokalite Krúžok.   
 
Formy poskytovania dotácií:  

Podmienky poskytovania dotácii z rozpočtu mesta upravuje § 7 zákon č. 583/2004 Z.z.  
a VZN mesta.  Podľa § 7 ods.2 zákona č.583/2004 Z. z. sa z rozpočtu mesta môžu poskytovať 
dotácie právnickej osobe ktorej zakladateľom je obec a to na úlohy a akcie vo verejnom záujme 
alebo v prospech rozvoja územia obce. Podmienky je potrebné osobitne určiť VZN. 
 Mesto Levoča na účely poskytnutia dotácie pre združenie LV-K nepostupuje podľa § 7 
ods.2 cit. zákona, nemá prijaté VZN o poskytovaní tejto formy dotácie v oblasti športu.  
 Podľa § 7 ods.4 zákona možno poskytnúť dotácie fyzickej osobe – podnikateľovi 
a právnickej osobe, nezriadenej mestom za podmienok určených VZN. Mesto Levoča 
poskytuje dotácie pre združenie LV-K podľa § 7 ods.4 cit. zákona a VZN. 
 Podľa § 7 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z. v prípade, ak obec spolupracuje na základe 
zmluvy o zriadení združenia obcí podľa § 20 a 20a) zákona č.369/1990 Zb. môže použiť 
rozpočtové prostriedky na úhradu členského príspevku. Obce má právo združovať sa, vstup  do 
členských vzťahov schvaľuje MZ. 

Kontrolou bola preverená možnosť mesta poskytnúť finančné prostriedky z rozpočtu 
mesta na zabezpečenie plnenia cieľov v združení LV-K, ktorého zakladajúcim členom je mesto. 
Vzhľadom na skutočnosť že Uznesenie MZ, Stanovy ani orgány združenia neurčili a neschválili 
výšku členského príspevku,  jedinou formou poskytnutia finančných zdrojov  pre združenie 
LV-K je dotačný program mesta, určený  VZN. Mesto Levoča v roku 2019 poskytlo združeniu 
dotácie podľa VZN č.3/2019.  
 
 Majetok združenia LV-K, areál LNC 
 Združenie LV-K je založené na základe zákona č.40/1964 Zb.. Majetok podľa Čl. V. 
Stanov  tvoria peňažné prostriedky, veci, majetkové práva a iné majetkové hodnoty  potrebné 
na výkon činnosti združenia. Príjmy združenia r.2019 predstavovali 20 002,02 €, výdavky 
celkom 20 000,- €. 
 Združenie LV-K v roku 2019 hospodárilo s finančnými prostriedkami, získanými 
z dotačného programu z rozpočtu mesta Levoča,  v evidencii neviedlo iné zdroje príjmov. 
Výdavky združenia sú kryté výhradne z dotácie z rozpočtu mesta Levoča.  
 
Vklad OZ LEVOČA NORDIC CENTRUM do združenia LV-K, vlastnícke právo 
a investovanie do cudzej veci 

OZ LNC, IČO 42235227, vlastník majetku, prenechalo do správy a užívania pre združenie 
LV-K areál LNC  ku dňu 5.8.2019 majetok na zabezpečenie činnosti: 

a) jestvujúca drevená montovaná stavba nie pevne spojená so zemou s inventárom r.2012   
b) elektrická prípojka k areálu Krúžok, VN, TS a NN rozvody el.energie – 4.10.2019  
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c) samostatná montovaná betónová garáž bez pevného základu 3 ks - obstaraná 15.8.2018, 
d) 2 ks snežné skútre vrátane príslušenstva 
e) 1 ks prívesný vozík na skúter 
f) náradie, drobný inventár a pracovné ochranné pomôcky 

OZ LNC realizovalo umiestnenie stavieb v lokalite Krúžok: 
1. elektrická prípojka TS a NN rozvody V.Repaše – Krúžok  
2. samostatná betónová garáž bez pevného základu – 3 ks ( 

OZ LNC bola ku dňu 5.8.2019 vlastníkom hnuteľného majetku: 
a) snežný skúter SKI doo, obstaraný v r.2012  
b) snežný skúter ALPINA Super Class, obstaraný v r.2019 
c) prívesný vozík na skútre, obstaraný v r.2012 
d) príslušenstvo k snežným skútrom (2 ks fréza a valce na úpravu bežeckých tratí) 
e) ručné náradie (píla, vŕtačka, kosačka, reflektory a pod.) 
Výdavky vecne preukazujú vykonanie opráv a údržby stavieb a majetku v správe združenia 

LV-K  v areáli LNC, napr. výmena okien, izolácií, obkladov, krbu  jestvujúcej hlavnej budovy 
(UNIMObunka - Office), výmena posunu garážovej brány, izolácie a obkladu jestvujúcej  
garáže , terénne a zemné práce pri napojení LED vonkajšieho osvetlenia na jestvujúci rozvod 
elektriky, oprava prívesného vozíka  a pod.. Materiál na opravy a údržbu majetku predstavoval 
6 361,66 €, vykonané služby  - opravy a údržba dodávateľským spôsobom 3 230,00 €.   

Cieľom a predmetom združenia podľa Stanov je vybudovať, modernizovať a prevádzkovať 
areál bežeckého lyžovania v lokalite Krúžok, areál LNC vrátane vykonávania opráv a údržby 
majetku a nehnuteľností v lokalite Krúžok a poskytovať služby jeho návštevníkom.  Vzhľadom 
na možné uistenie o budúcej investícii združenia LV-K do cudzej veci (do majetku OZ LNC) 
HK odporúča v  Zmluve o poskytnutí dotácie dojednať účel čerpania finančných prostriedkov.  
Prehľad rozpočtu a jeho čerpania na telesnú kultúru a šport k 31.12.2019 

     Rozpočet 
Rozpočet  
po úprave 

   Skutočnosť 

Šport 
-z toho ZZPO LV-K 

80 000 
0  

99 800 
20 000 

      99 800 
      20 000 

Skryté dotácie na športoviská        57 470         57 470 57 70 

 
 Mesto Levoča v roku 2019 na dotačný program šport rozpočtovalo 137 470,-€, skutočné 
čerpanie predstavovalo 157 270,-€, z toho 20 000,- pre združenie LV-K, ktorá bola schválená 
v UMZ č.6/46 zo dňa 20.6.2019 vo výške 20 000,- €. 
 Mesto Levoča na základe UZM č.6/46 v roku 2019 poskytlo pre združenie LV-K, areál 
LNC z rozpočtu mesta dotáciu vo výške 20 000,-€. 
 Dotácia z rozpočtu mesta pre združenie LV-K bola poskytnutá podľa VZN na základe 
žiadosti č.j.28941/2019 z 23.10.2019 na účel využitia (Zmluva č.29070/2019) - podpora športu 
v bežeckom lyžovaní, technické vybavenie a žiadosti prijímateľa č.j.28941/1/2019 z 
28.11.2019 na dohodnutý účel využitia (Zmluva č.29070/1/2019): -podpora športu v bežeckom 
lyžovaní, podpora športových podujatí, podpora športových klubov. 

Žiadosti združenia LV-K na poskytnutie dotácie na rok 2019 vrátane  príloh boli podané 
podľa VZN, zaevidované v protokole došlej pošty,  prerokované v komisii športu, MR a MZ.  
 Po schválení žiadosti o dotáciu boli vyhotovené Zmluvy o poskytnutí dotácie: 

- Zmluva o poskytnutí dotácie č.29070/2019 zo dňa 28.10.2019        10 000,- € 
- Zmluva o poskytnutí dotácie č.29070/1/2019 zo dňa 28.11.2019     10 000,- € 

Mesto Levoča v roku 2019 z rozpočtu  poskytlo združeniu LV-K dotáciu na činnosť vo 
výške 20 000,- € na základe dvoch zmlúv, v dvoch platbách. 
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Dotácia z rozpočtu  kapitoly 08.1. – transfer pre telovýchovu a šport zo dňa 28.10.2019 
a 28.11.2019 bola poskytnutá na účel podpory športovej činnosti žiadateľa v súlade s § 14 ods.1 
písm. a) VZN mesta č.3/2019, ktoré upravuje poskytnutie dotácie a oprávnené výdavky na 
činnosť. VZN upravuje v § 14 ods.8 výdavky, ktoré nemožno hradiť z dotácie.  

Združenie LV-K použilo v roku 2019 dotáciu na nasledovný účel: 
- Materiál (kancelársky, spojovací a pomocný)                   1 419,22 € 
- Materiál – drobný inventár (krb, náradie, info tabuľa)      2 470,40 € 
- Materiál – PHM pracovné stroje v normohodinách           1 209,99 € 
- Materiál – OOP (zimné bundy, nohavice, topánky ...)       4 304,02 € 
- Materiál – na opravu strojov (oprava vozíka)                       658,60 € 
- Materiál – na opravu stavieb a majetku                              6 361,66 €         
- Služby – TKO         203,29 € 
- Služby – oprava a údržba stavieb a majetku                      3 230,00 € 
- Služby – propagácia areálu Krúžok                                     105,84 € 

Kontrolou bolo preverené,  že dotácie za rok 2019 boli poskytnuté na účel, určený 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, VZN a Zmluvami so združením LV-K.  

Kontrolou bolo preverené zúčtovanie výdavkov na činnosť združenia LV-K, predložené 
vo vyúčtovaní k AFK a originál účtovné doklady a ich zúčtovanie (predložené v elektronickej 
forme a zverejnené v Zbierke listín). Kontrolou neboli zistené nedostatky.  

     Prijímateľ dotácie je podľa § 2 ods. 4 VZN  č. 3/2019 povinný spolufinancovať činnosť,  
na ktorú mu bola poskytnutá dotácia   minimálne vo výške 10% dotácie, použitie dokladuje  
pri   vyúčtovaní dotácie, v procese vykonávania AFK.  Kontrolou bolo zistené, že prijímateľ 
združenie LV-K činnosť nespolufinancoval, nepreukázal výdavky vo výške 10 % . 
     Kontrolou neboli zistené nedostatky, Správa bola doručená štatutárovi združenia.     

 

PKČ II/2020/B/7/b) – úloha z podnetu primátora ak vec neznesie odklad 
- Analýza zmlúv a plnení AZOR s.r.o. Poprad 
 
 Kontrola z podnetu primátora bola začatá Oznámením č.j. UHK/2203/2021 zo dňa 

12.2.2021 a ukončená Správou z kontroly č.j. UHK/2204/2021 dňa 12.2.2021. 
 Kontrolou bolo preverené plnenie zmlúv firmy AZOR s.r.o. o vybudovanie technického 
vybavenie k IBV Plantáže.  
         UMZ  č.26/6 dňa 23.2.2017 schválilo Zmluvu o spolupráci s AZOR s.r.o. a UMZ č. 
26/7 dňa 23.2.2017 schválilo 3/5  väčšinou všetkých poslancov (18 hlasmi)  uzavretie Kúpno-
predajnej zmluvy AZOR s.r.o. 

- na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta v lok.Plantáž k.u. s výmerou 58 593 m2 
- kúpna cena 10,- €/1 m2  podľa § 9a, ods.8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. 

 Orgány mesta konali v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ÚP, 
zámerom a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.  
  
Zmluvné vzťahy s AZOR s.r.o.vo veci TV IBV Plantáže 

a) Zmluva o spolupráci č. 4270/2017/OM/4 z dňa 2.3.2017 medzi mestom a AZOR 
Zmluvou o spolupráci zmluvné strany deklarujú záujem o výstavbu TV IBV Plantáže. 
b) Kúpna zmluva č. 4263/2017/OM/9, účinná od 2.3.2017 

Prílohou zmluvy je  Uznesenie MZ č.26/7 z 23.2.2017, zámer, LV č.1, Záložná 
zmluva, Zmluva o spolupráci.  Účelom kúpnej zmluvy je vytvorenie podmienok na 
výstavbu TV IBV Plantáž, vznik stavebných pozemkov s úplnou TV a ich predaj.   

Kontrolou bolo preverené, že predkupné právo a záložné právo na pozemky, ktoré 
boli predmetom kúpnej zmluvy bolo zriadené v súlade so zmluvou.  
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Kupujúci sa v čl. II., bod 2 Kúpnej zmluvy zaviazal do 6 mesiacov po nadobudnutí 
VP k pozemkom podať návrh na vydanie ÚR, podľa čl. VIII. bod.1  ak poruší  povinnosť 
oprávnený uplatniť si u kupujúceho  zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- € za každý aj 
začatý mesiac omeškania. Podľa čl. IV. ods.5 Kúpnej zmluvy sa predávajúci zaviazal 
podať návrh na vklad so katastra nehnuteľnosti do 3 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy jej zverejnením. K prevodu vlastníckeho práva 
došlo 31.3.2017.Návrh na vydanie Územného rozhodnutia bol podaný 10.4.2018.  

HK odporúča preveriť nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty.   
Kúpna cena za 58 593 m2 pozemkov  podľa čl. V. zmluvy určená vo výške 10,- /1 

m2, celkom 585 930,- € bez DPH  splatná. do 30.8.2020, ÚR č.j. SÚ 
1638/23284/2018/Ká  s počtom 42 parciel o výmere 23 880 m2  nadobudlo 
právoplatnosť 30.8.2018. 

Kúpno-predajnou zmluvou zo dňa 2.3.2017 zmluvné strany dojednali podmienky 
prevodu vlastníckeho práva k pozemkom v lokalite Plantáž.  

 
Podľa čl. VI., bod.7 kúpnej zmluvy mesto bolo oprávnené odstúpiť od zmluvy 

v prípade,  ak ÚR nenadobudne právoplatnosť do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy t.j. v lehote od 2.3.2017 do 2.9.2018. ÚR nadobudlo právoplatnosť 
30.8.2020 v zmluvne dojednanej lehote na plnenie, ktorá uplynula 3.9.2018.  

Predávajúcemu nevzniklo právo na jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy. 
Časť kúpnej ceny vo výške 30 990,- € bola uhradená 31.10.2018, druhá splátka 

kúpnej ceny vo výške 119 010,- € bola uhradená  25.8.2020. Tretia splátka kúpnej ceny 
vo výške  435 930,-€ bola uhradená 15.12.2020, čím došlo k zaplateniu kúpnej ceny. 
Kupujúci bol povinný uhradiť podľa čl. V ods.5 zmluvy  kúpnu cenu  do 31.8.2020. 
Časť kúpnej ceny vo výške 435 930,- € bola uhradená po lehote splatnosti dňa 
15.12.2020.  Pohľadávka mesta  z kúpno-predajnej zmluvy AZOR  bola  do doby jej 
úplného splatenie zabezpečená predkupným právom a záložným právom na celý 
predmet kúpy.  

Predávajúci  v termíne od 1.9.2020 do 14.12.2020, t.j. do doby úplného zaplatenia 
kúpnej ceny   bol  oprávnený  domáhať sa u kupujúceho  splatenia zabezpečenej  
pohľadávky. 

Mesto Levoča vyzvalo listom č.j.24938/2020 dňa 24.9.2020 a opakovanou výzvou 
č.j. 1762/2020 dňa 26.10.2020 kupujúceho na zaplatenie kúpnej ceny 435 930,- € alebo 
uzatvorenie Dohody o odstúpení od zmlúv a vrátenia plnení vrátane výdavkov na 
dokumentáciu 50 000,- €. Pohľadávka z kúpnej ceny  bola od začiatku zmluvného 
vzťahu zabezpečená predkupným právom a záložným právom.  

Predávajúci – mesto Levoča opakovane vyzývalo (2 výzvy) kupujúceho na 
zaplatenie kúpnej ceny alebo uzatvorenie Dohody o odstúpení od zmlúv.  

.  Zmluva neustanovuje  ako dôvod na odstúpenie od zmluvy nezaplatenie úplnej 
kúpnej ceny, ktorá je zabezpečená záložným právom. Skončenie zmluvných vzťahov 
dohodou zmluvných strán týmto nie je dotknuté.  

 
Právny zástupca kupujúceho  podaním č.j. 25572/3 dňa 6.10.2020, podaním  č.j. 

27347 dňa 10.11.2020,  podaním č.j.27925/2020 24.11.2020 a podaním č.j. 30373/2020 
dňa 7.12.2020 na výzvu mesta sa vyjadril :  

- považuje návrh mesta na odstúpenie od zmlúv pre AZOR za zjavne nevýhodný  
-navrhuje rokovať a poskytnúť súčinnosť v stavebnom konaní a dohodnúť spoločný 

postup podľa Zmluvy o spolupráci 
-navrhuje Dodatkom č.2 kúpnej zmluvy nové lehoty splatnosti kúpnej ceny 

31.3.2021 a  zánik predkupného a záložného práva  
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-ak spolupráca nie je možná, kupujúci navrhuje ukončiť zmluvné vzťahy dohodou, 
vrátiť vzájomné plnenia a nahradiť riadne preukázané investičné výdavky 

-AZOR sa bude domáhať vrátenia nákladov a náhradu vzniknutej škody   
HK  ku dňu 7.12.2020 vyhodnotila  možnosť predávajúceho skončiť zmluvný vzťah 

s kupujúcim dohodou za možný z dôvodu neuhradenia úplnej kúpnej ceny kupujúcim.  
V prípade neuznania nákladov firma AZOR v podaní upozorňuje, že náhradu 

vynaložených nákladov a vzniknutej škody si bude vymáhať žalobou súdnou cestou.    
 

Spoločnosť AZOR s.r.o.  uhradila mestu Levoča úplnú kúpnu cenu vo výške 
435 930,- € dňa 15.12.2020, čím deklarovala záujem realizovať IBV  i vysporiadať sa 
s námietkami účastníka stavebného konania bez súčinnosti mesta. Úplná kúpna cena 
bola zaplatená po lehote splatnosti, ktorá uplynula 1.9.2020. Dňom 15.12.2020 došlo 
k splneniu záväzku z kúpnej zmluvy uhradiť úplnú kúpnu cenu za pozemky. 

Vzhľadom na doterajšie zmluvné dojednania a ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov odstúpenie predávajúceho od zmluvy bez dohody nie je možné. 
Kupujúci dňom 15.12.2020  splnil záväzky zo zmluvy.  

Predávajúci zo zmluvy sa v prípade domáhania vypovedania zmluvy môže so svojimi 
„nárokmi“ obrátiť  so žalobou na všeobecný súd, avšak bez podpory ustanovení 
v  zmluve alebo v právnom predpise.  

 
Záložná zmluva č.20222/2019/OM/1 zo dňa 15.5.2019 a zriadenie predkupného 
práva podľa Kúpnej zmluvy č.4263/2017/OM/9 

Záložca AZOR s.r.o. zriadil v prospech mesta Levoča záložné právo na  
pozemky na zabezpečenie pohľadávky na zaplatenie úplnej kúpnej ceny, ktoré vzniklo  
povolením vkladu do katastra a zanikne splatením pohľadávky. 

HK preverila, že v súlade s bodom V. Záložnej zmluvy zo dňa 15.5.2019 záložné 
právo  zaniklo úplným zaplatením zabezpečenej pohľadávky ku dňu  15.12.2020.  

Súčasťou prevodu VP podľa čl.VII. Kúpnej zmluvy je zriadenie predkupného práva 
v prospech mesta na celý predmet kúpy a za cenu, za ktorú ho kupujúci nadobudol. 
Predkupné právo vznikne vkladom do katastra nehnuteľností a zanikne ku všetkým 
parcelám vytvorených z predmetu kúpy úplným zaplatením kúpnej ceny kupujúceho 
predávajúcemu.  

HK preverila, že v súlade s čl.VII. bod 6 kúpnej zmluvy zo dňa 2.3.2017 
predkupné právo i záložné právo zriadené podľa kúpnej zmluvy zaniklo ku všetkým 
parcelám predmetu kúpy úplným zaplatením kúpnej ceny – t.j.ku dňu 15.12.2020.  

 
AZOR s.r.o. vyzval predávajúceho aby bez zbytočného odkladu vystavil a doručil 

potvrdenie o zániku predkupného práva a záložného práva, ktoré zanikloa vo 
vzťahu ku všetkým parcelám úplným zaplatením kúpnej ceny 15.12.2020.  

Mesto Levoča bolo vyzvané v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy 
vystaviť potvrdenie o splatení kúpnej ceny a  zánik predkupného práva aj záložného 
práva alebo bezodkladne podalo návrh na OÚ, katastrálny odbor o výmaz predkupného 
práva a návrh o  výmaz záložného práva zriadeného v prospech mesta Levoča 
k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č.7727, k.ú. Levoča. 

HK odporúča predávajúcemu z kúpnej zmluvy plniť povinnosti uložené všeobecne 
záväzným právnym predpisom a dojednané v Kúpnej zmluve zo dňa 2.3.2017 a Záložnej 
zmluve zo dňa 15.5.2019, v opačnom prípade dochádza k protiprávnemu konaniu.  

 
Zmluvné požiadavky zmluvných strán  boli v štádiu vybavovania v plnení. 
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III. Kontrola vybavovania petícií, sťažností a podnetov občanov 

 

V II. polroku 2020 neboli mestu Levoča doručené petície a sťažnosti, podané podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich petície a sťažnosti.  

HK vybavovala 2 podnety:  
1.) Podanie zamestnanca ZŠ na nevyplatenie mzdových nárokov podľa zákona č.311/2001 

Z.z.,  bolo po prerokovaní s tým kto podanie vykonal vybavené jeho vrátením z dôvodu 
hospodárnosti administratívno-správneho konania a zabráneniu prieťahom v konaní. 

2.) Podanie právneho zástupcu zamestnanca ZŠ na prerokovanie prístupu zamestnávateľa 
k zamestnancovi v súlade s § 13 zákona č.311/2001 Z.z., ktorý bol postúpený v zmysle 
podania štatutárnemu zástupcovi školy. Vzhľadom na COVID-19 HK nebol 
informovaný o spôsobe vybavenia podania.  

 

 

V Levoči, dňa 19.2.2021 

Vypracovala:  JUDr. Rusnáčiková Dana  – hlavný kontrolór mesta Levoča 
          JUDr. Babejová Lucia  – členka kontrolnej skupiny UHK 

-  
 


