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                                                                                                                                  K bodu rokovania: 8 

Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky 

        Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 31/3-6/2022 zo dňa 23. 6. 2022, ktorým 
bol schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 bola vykonaná kontrola: 
 
Kontrola vybranej investičnej akcie realizovanej mestom 
       Cieľom finančnej kontroly bolo preveriť hospodárnosť a efektívnosť prípravy a realizácie 
vybranej investičnej akcie – Modernizácia a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul.  Mlynská, 
1. mája a Kukučínova v meste Spišská Stará Ves z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

       Výber dodávateľa stavebných prác bol realizovaný ako podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska na stavebné práce realizované formou verejnej súťaže. Ponuky predložili 
7 uchádzači. Kritériom bola najnižšia cena. Vybraná bola firma, ktorá predložila najnižšiu cenu – 
207 988,73 €, firma COLAS Slovakia, a.s. Košice. S vybranou firmou bola dňa 20. 4. 2021 podpísaná 
zmluva o dielo, zverejnená bola taktiež 20. 4. 2021 na webovej stránke mesta. K tejto zmluve boli 
zmluvnými stranami podpísané štyri dodatky, dodatok č. 1 sa týkal podmienok zamestnávania 
MRK osôb pri realizácii diela, stavebný dozor, stavbyvedúci, kontakt na zodpovednú osobu 
objednávateľa, dodatky č. 2 a 3 sa týkali zmeny času harmonogramu plnenia diela, dodatkom č. 4 
bola dňa 13. 5. 2022 upravená cena diela na 244 223,- € v dôsledku nárastu cien vstupných 
komodít a stavebných materiálov.  

       Celkové reálne výdavky na uvedený projekt boli nasledovné:  Firma COLAS Slovakia, a.s. za 
stavebné práce 238 256,68 €, firma INPRO Poprad, s.r.o. za stavebný dozor 4 800,- €, za projekt 
4 600,- €. Celkové kapitálové výdavky projektu boli 247 656,68 €. Okrem kapitálových výdavkov 
boli na projekt vynaložené bežné výdavky vo výške 8 531,27 € za personálny manažment v rokoch 
2021 a 2022. Zdrojom financovania stavebných prác bol nenávratný finančný príspevok 
z Ministerstva vnútra SR vo výške 95 % celkových oprávnených výdavkov. Mesto na základe 
predkladaných žiadosti obdŕžalo príspevok vo výške 194 486,18 €. Zúčtovanie s ministerstvom 
vnútra do dňa ukončenia kontroly ešte nebolo ukončené.  

      Súčasťou všetkých faktúr je súpis vykonaných prác, zisťovací protokol o vykonaných 
stavebných prácach, krycí list. Predmetom kontroly bolo účtovníctvo mesta, uznesenia MsZ, 
dokumentácia z VO, výsledky administratívnych kontrol, stavebný denník a ostatná súvisiaca 
dokumentácia. 

       Stavebné povolenie na túto stavbu vydal špeciálny stavebný úrad Mesta Spišská Stará Ves dňa 
13. 9. 2019. Na základe výsledkov kolaudačného konania, konaného dňa 23. 5. 2022 vydal 
stavebný úrad dňa 9. 6. 2022 kolaudačné rozhodnutie na povolenie užívania stavby. Zároveň 9. 6. 
2022 boli výdavky vo výške 247 656,68 € na obstaranie stavby zaradené do majetku mesta. 

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

        Spišská Stará Ves, 16. 2. 2023 
                                                                                                          Ing. Gabriela Staneková 
                                                                                                              hlavná kontrolórka 

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