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                                                                                                                              K bodu rokovania: 7 

Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky 

        Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 25/3-7/21 zo dňa 1. 7. 2021, ktorým bol 
schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021  bola vykonaná kontrola: 
 
Kontrola poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov a poskytovania 
opatrovateľskej služby 
        Cieľom finančnej kontroly bolo: 

- skontrolovať dodržiavanie podmienok poskytovania príspevku na stravovanie 
dôchodcov, výšku príspevku a vplyv poskytovania príspevku na rozpočet výdavkov 
mesta, 

- skontrolovať postup pri poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby, kontrola 
príjmov a výdavkov opatrovateľskej služby. 

Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov 

      Internými predpismi upravujúcimi túto oblasť sú uznesenie MsZ 34/2-1/07 zo dňa 
23.1.2007, VZN č. 1/2019 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 
s účinnosťou od 1. 4. 2019 do 31. 1. 2021 a VZN č. 5/2020 o poskytovaní finančného príspevku 
na stravovanie dôchodcov s účinnosťou od 1. 2. 2021. 

       Schválením VZN č. 1/2019 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 
sa zvýšila výška poskytovaného príspevku v závislosti od výšky, resp. súbehu poskytovaných 
dôchodkov a tiež sa rozšíril okruh dodávateľov stravovania dôchodcov na stravovacie 
zariadenia so sídlom v meste Spišská Stará Ves, s ktorými má mesto na tento účel uzatvorenú 
zmluvu. 

       V rozpočte mesta sa príspevok na stravovanie dôchodcov /637014/ prejavil nasledovne: 

Rok Rozpočet Skutočnosť 

2017 1 500,- € 1 388,08 € 

2018 1 800,- € 1 706,31 € 

2019 4 200,- € 4 377,90 € 

2020 6 000,- € 5 859,90 € 

2021 /do 30. 6./ 7 500,- € 3 151,19 € 

      

       Kontrolou boli preverené spisové obaly – žiadosti o príspevok na stravovanie dôchodcov 
– za rok 2020 ich bolo 68, za rok 2021 – 70, výpočtové listy o priznaní finančného príspevku na 
stravovanie dôchodcov, rozhodnutia o poberaní dôchodku, oznámenia o priznaní finančného 
príspevku. 

Poskytovanie opatrovateľskej služby 

       Všeobecne záväzným právnym predpisom, upravujúcim kontrolovanú oblasť je 
predovšetkým zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, internými predpismi sú VZN č. 
5/2010 o sociálnych službách a VZN č. 2/2018, ktorým sa mení VZN č. 5/2020 o sociálnych 
službách. 
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       Mesto Spišská Stará Ves je verejným poskytovateľom sociálnych služieb na základe zápisu 
do Registra poskytovateľov sociálnych služieb. Sociálnu službu na riešenie nepriaznivej 
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku – opatrovateľskú službu poskytuje od 
marca 2019. Bola poskytnutá 14 fyzickým osobám, z nich ku dňu kontroly bolo 7 aktívnych 
prijímateľov sociálnej služby. Výška úhrady za jednu hodinu poskytovanej služby bola VZN č. 
2/2018 upravená na 1,- €/hodina. 

       Kontrolou boli preverené všetky spisové obaly, ktoré obsahujú všetky náležitosti v zmysle 
zákona o sociálnych službách a prijatého VZN: žiadosti o poskytovanie sociálnej služby 
a o uzavretie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby, potvrdenia o bezinfekčnosti, vyhlásenia 
o majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu, rozhodnutia o dôchodku, posudky 
o odkázanosti FO na poskytovanie sociálnej služieb, rozhodnutia o odkázanosti na 
poskytovanie opatrovateľskej služby, zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, výpočtové listy, 
resp. dohody o ukončení zmluvy o poskytnutí sociálnej služby. 

Príjmy a výdavky za opatrovateľskú službu v rozpočtoch mesta: 

Rok Príjem za opatrovateľskú 
službu /223001/ 

Výdavky na mzdy, odvody, 
stravné opatrovat.služby 

2019 1 279,14 € 9 219,32 € 

2020 2 635,85 € 20 563,56 € 

2021 /do 30. 6./ 2 923,15 € 38 138,30 € 
  

      Mesto bolo zapojené do projektov, ktoré čiastočne pokryli výdavky opatrovateľskej služby: 

1. Zmluva o poskytnutí NFP s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, názov 
projektu Podpora opatrovateľskej služby v Spišskej Starej Vsi, zmluvná suma 25 935,- 
€, obdobie od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2021, v rámci tohto projektu boli prijaté dve 
opatrovateľky s pracovným úväzkom 1,75. 

2. Tri dohody o poskytnutí finančného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
Kežmarok, dohodnuté sumy 17 307,18 €, 9 807,39 € a 11 411,10 € na obdobie 9 
mesiacov, vytvorené štyri pracovné miesta opatrovateliek. 

        Kontrolou neboli zistené nedostatky v povinnej osobe a bola vypracovaná správa 
o výsledku kontroly.      

 
         Spišská Stará Ves, 16. 9. 2021 

                                                                                                          Ing. Gabriela Staneková 
                                                                                                              hlavná kontrolórka 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vykonaných kontrolách hlavnej 
kontrolórky. 
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