
Kontrola dodržiavania VZN o vylepovaní plagátov na území 
mesta Rožňava za rok 2020.

Kontrola dodržiavania VZN o vylepovaní  plagátov na území mesta Rožňava za rok 2020 
bola vykonaná podľa § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
prepisov a podľa základných pravidiel finančnej kontroly §20-§27 zákona č. 357/2015 Z. z. o 
finančnej  kontrole  a  audite  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a  na  základe 
schváleného plánu  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na 1. polrok 2021 
schváleného uznesením č.170/2020 dňa 17.12.2020.

Kontrolované obdobie: rok 2020

Legislatíva:  VZN  o vylepovaní  plagátov  na  území  mesta  Rožňava.  V zmysle  tohto 
dokumentu vylepovanie plagátov zabezpečuje výlučne MsD Actores na základe žiadosti – 
objednávky.  Objednávka  musí  obsahovať  počet  kusov  plagátov,  ich  veľkosť,  termín 
vylepenia a požadované miesto vylepenia podľa prílohy VZN. Každý výlep plagátov musí 
byť evidovaný v MsD Actores .

Predložené doklady ku kontrole: evidencia vylepených plagátov za kontrolované obdobie 
s uvedením objednávateľa, číslo faktúry, suma, dátum prijatia platby, forma úhrady faktúry, 
číslo dokladu, názov plagátu, formát a dobu vylepenia plagátov od-do,  doklady preukazujúce 
náklady spojené s vylepovaním plagátov. Na webovom sídle mesta Rožňava sú zverejnené  
faktúry preukazujúce príjem z vylepovania  plagátov.

Zistené skutočnosti:

Za obdobie roku 2020 bolo doručených 17 objednávok na vylepovanie plagátov. Celkový 
príjem za rok 2020 bol vo výške 2 438,40 €.
V roku 2020 vylepovanie plagátov bolo riešené formou uzatvorenia dohody o pracovnej 
činnosti s dvomi zamestnancami. Náklady boli vo výške 640 €.
Údržba výlepových plôch sa vykonáva priebežne. Počas rekonštrukcie námestia boli 
demontované 2 výlepové plochy, čím sa znížil počet plôch v správe divadla z pôvodných 19 
na 17.
V roku 2020 sa vykonala renovácia niektorých poškodených výlepových plôch. Materiál bol 
zabezpečený od sponzorov divadla. Rekonštrukčné práce a osadenie vykonali zamestnanci 
divadla počas I. vlny COVID-19,  keď divadlo nemohlo verejne prezentovať svoje 
predstavenia.



Kontrolou neboli  zistené nedostatky u     povinnej osoby, z     kontroly bola vypracovaná   
správa, ktorá  bola s     riaditeľkou divadla  Actores prerokovaná.  


