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Návrh na uznesenie 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
 
berie na vedomie 
 
Správu o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta   
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V zmysle § 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 
predkladám Mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch vykonaných kontrol, ktoré boli 
vykonané a ukončené k dátumu konania tohto MsZ v zmysle plánu kontrol ÚHK na I. polrok 
2012 a následne prijatých uznesení MsZ. 
 

1. Kontrola príjmov za užívanie a prenájom zasadacích miestností MsÚ  
Pri prenájme zasadacích miestností mestský úrad postupuje v zmysle Metodického 
a organizačného pokynu mesta Prešov SP-29 Zásady prevádzkovania a odplaty za užívanie 
zasadacích miestností Mestského úradu v Prešove s účinnosťou od 27.11.2008.  
Prílohou č. 01 k SP – 29 je Cenník za užívanie zasadacích miestností, a to osobitne pre 
zasadačku na Jarkovej 24 a pre zasadačku na Jarkovej 26. Úhrada zahŕňa: energie, režijné 
náklady (údržba, upratovanie, servisná technika na Jarkovej 24) a nájomné. Výška úhrady je 
stanovená zvlášť pre zimné obdobie (1.10.-30.4.) a pre letné obdobie (1.5.-30.9.). 
Prílohou č. 02 k SP- 29 je Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí zasadacej miestnosti.  
Prenájom zasadacej miestnosti sa realizuje formou objednávky, a to písomnej alebo 
telefonickej. Objednávky sú centrálne evidované v programe Outlook, v časti Kalendár. 
Súhlas s prenájmom dáva vedúci organizačného odboru alebo ním poverený pracovník 
písomným potvrdením objednávky, ktoré zašle obratom objednávateľovi. Súčasťou 
potvrdenia objednávky je aj predbežná kalkulácia nákladov za užívanie. Poskytovateľ 
a objednávateľ si písomným potvrdením vzájomne potvrdia odovzdanie a prevzatie zasadacej 
miestnosti v zmysle prílohy č. 02 k SP-29. Poskytovateľ najneskôr do 7 dní po skončení akcie 
vystaví objednávateľovi faktúru na zaplatenie odplaty za užívanie zasadacích miestností, 
ktorá je splatná v lehote 15 dní.  
 

1.1 Rozpočet 
Príjmy z prenájmu zasadacích miestností boli rozpočtované na kapitole 23 Správa mestského 
majetku na rozpočtovej položke 212003 príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov.  
 
Upravený rozpočet k 31.12.2011                  Skutočné plnenie k 31.12.2011             % plnenia 
celkom                274 536 €                                       239 434,22 €                               87,21  
 
z toho príjmy z prenájmu zasadacích miestností            177,60 € /* 
 
/* V sume 177,60 € boli zahrnuté príjmy z 3 prenájmov uhradené na základe vystavených 
odberateľských faktúr. Príjem z prenájmu vo výške 113,52 € na základe faktúry č. 93311048 
vystavenej pre spoločnosť VVS, a.s. Košice bol naúčtovaný na kapitolu 33 Organizačný 
odbor na rozpočtovú položku 292019 príjmy z refundácie. Na základe uvedeného 
predstavovali príjmy z prenájmu zasadacích miestností v r. 2011 celkom 291,12 €. 
 
1.2 Kontrola dodržiavania postupu pri prenájme zasadacích miestností v zmysle SP -29 
- v 3 prípadoch nedodržanie čl. IV, bod 4 – t.j. nedodržanie lehoty na vystavenie faktúry 
objednávateľovi na zaplatenie odplaty za užívanie zasadacích miestností (faktúra č. 
93311077, 93311086, 9331105) 
- v 1 prípade – nesúlad časového rozpätia podujatia v potvrdení o odovzdaní a prevzatí 
zasadacej miestnosti s časovým rozpätím v  internom oznámení, ktoré je podkladom 
k fakturácii 
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1.3 Kontrola príjmov z prenájmu zasadacích miestností  
V  prípade Profesionálnej dražobnej a realitnej spoločnosti, s.r.o., ktorá využíva zasadaciu 
miestnosť na Jarkovej 26 došlo dňa 31.5. 2011 z dôvodu obsadenia uvedených priestorov 
odborom MsÚ k presunu do zasadacej miestnosti na Jarkovú 24. Spoločnosti bola odoslaná 
potvrdená objednávka na priestory na Jarkovej 24.  Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí 
zasadacej miestnosti (v zmysle Prílohy č. 02 k SP- 29) bolo na priestory na Jarkovej 26, 
fakturácia bola uskutočnená v sadzbe pre zasadačku na Jarkovej 26. Keďže v skutočnosti išlo 
o prenájom priestorov na Jarkovej 24, kontrolná skupina konštatuje, že predbežná 
kalkulácia v potvrdenej objednávke a fakturácia mali byť v zmysle cenníka platného pre 
Jarkovú 24. Zároveň aj v potvrdení o odovzdaní a prevzatí zasadacej miestnosti malo byť 
uvedené prevzatie zasadacej miestnosti na Jarkovej 24. 
 
1.4 Z á v e r  
Vykonanou kontrolou príjmov za prenájom zasadacích miestností konštatujeme: 
- nedodržanie lehoty na vystavenie faktúry objednávateľovi na zaplatenie odplaty za 
užívanie zasadacích miestností v zmysle SP-29 Zásady prevádzkovania a odplaty za užívanie 
zasadacích miestností mestského úradu v Prešove 
- v 1 prípade bola fakturovaná suma za prenájom v nesprávnej výške a tiež nebolo 

správne uvedené sídlo prevzatej zasadacej miestnosti v potvrdení o odovzdaní 
a prevzatí zasadacej miestnosti v zmysle SP-29 Zásady prevádzkovania a odplaty za 
užívanie zasadacích miestností mestského úradu v Prešove 

 
Správa o výsledkoch vykonanej kontroly bola prerokovaná na úrovni primátora mesta  za 
účasti prednostu MsÚ a riaditeľa sekcie vnútornej správy dňa 19.6.2012 a kontrolovanému 
subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
a predložiť ich kontrolnému orgánu do 31.7.2012. 
 
 
2. Následná finančná kontrola mestskej príspevkovej organizácie PKO Prešov 
 
PKO je mestská príspevková organizácia (m.p.o.), zriaďovateľom ktorej je mesto Prešov. 
Zriadená bola  Zakladacou  listinou   zo dňa 11.8.1992. Predmetom kontroly bolo 
hospodárenie organizácie za rok 2011. 
 
2.1 Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej následnej finančnej kontroly 
Predchádzajúca finančná kontrola bola v organizácií vykonaná v roku 2007. Z následnej 
finančnej kontroly bola vyhotovená správa. Zápisnicou o prerokovaní správy bolo 
kontrolovanému subjektu uložené prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 
Organizácia prijala 7 opatrení. Všetky opatrenia sú splnené, resp. sa plnia priebežne, 
s výnimkou aktualizácie interných predpisov, ktoré síce po kontrole boli aktualizované, ale 
vzhľadom na skutočnosť, že od poslednej kontroly uplynulo cca 5 rokov, nutnosť 
aktualizovať interné predpisy konštatujeme aj pri tejto kontrole. 
 
2.2 Zmluva o prevode správy č. 1/2010 
Zmluva je uzavretá medzi mestom Prešov (vlastník) a PKO (správca) dňa 30.1.2010. 
Predmetom zmluvy je prevod správy hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta 
v obstarávacej cene 2 686 655,50 € so stavom k 1.1.2010. 
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Článok I zmluvy:  „Uvedený majetok sa správcovi zveruje do správy dodatočne, nakoľko pri 
zriadení organizácie nebol zachovaný postup v zmysle Zásad hospodárenia.“ 
Podľa tohto istého článku, znenie novej zmluvy vrátane príloh nahrádza všetky predošlé 
zmluvy o prevode správy k jednotlivým objektom. 
Článok III zmluvy: „K uzatvoreniu zmluvy o prevode správy majetku dochádza z dôvodu  
zosúladenia skutkového stavu  s právnymi predpismi  mesta. 
Zmluva bližšie nešpecifikuje, aké postupy neboli dodržané. Podľa zásad platných v čase 
uzatvárania zmluvy, bolo v platnosti VZN mesta č. 139/2005, ktorým sa určujú zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, podľa ktorého odovzdanie 
nehnuteľného majetku do správy, pokiaľ jeho nadobúdacia hodnota je nad 5 miliónov  Sk/ 
165 969,59 €   a odovzdanie  hnuteľného majetku, pokiaľ jeho nadobúdacia hodnota je nad    
1 milión Sk/33 193,91 € podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva, čo v tomto prípade 
nebolo dodržané, čím došlo k porušeniu zásad v časti týkajúcej sa Správy majetku mesta. 
Dodatkom č. 1 zo dňa 30.1.2010 bolo kontrolovanému subjektu zverené do správy technické 
zhodnotenie objektu Čierny orol v rámci rekonštrukcie objektu v obstarávacej cene  
1 428 017,48 €.  
Zverenie majetku do správy správcu bolo schválené uznesením č. 477/2009 zo  XLIII. 
riadneho zasadnutia MsZ v Prešove dňa 15.12.2009 vo výške 657 341,67 €, ktoré  predstavuje 
technické zhodnotenie objektu Čierny orol v rámci rekonštrukcie objektu s účinnosťou od 
1.2.2010. 
Zverenie technického zhodnotenia do správy v objeme 1 428 017,48 € je kryté uznesením  
MsZ len čiastočne a to vo výške  657 341,67  €. Na rozdiel v sume 770 675,81 € nie je prijaté 
uznesenie, čím konštatujeme nesúlad medzi Dodatkom č. 1 a prijatým uznesením č. 
477/2009.  
Dodatkom č. 2 zo dňa 30.4.2010 bol správcovi zverený do správy objekt Caraffovej väznice 
v obstarávacej cene  48 554,51 €. 
 
2.3 Hospodárenie organizácie 
 

2.3.1 Rozpočet 
Podľa § 24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom 
znení, príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov 
a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa 
a prostriedky prijaté od iných subjektov. Príspevková organizácia je povinná dosahovať 
výnosy určené svojím rozpočtom.  
Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej 
rozpočet bol vyrovnaný. 
V priebehu kontrolovaného obdobia PKO boli poskytnuté dva transfery (príspevky) a to: 
Bežný transfer 
Schválený bežný transfer 490 000 € /uznesením MsZ č. 34/2011 zo dňa 30.3.2011 
Upravený bežný transfer 441 000 € /uznesením MsZ č. 47/2011 rozpočtovým  opatrením    
č. 1, bol  bežný transfer znížený o 49 000 €, zároveň bola schválená viazanosť finančných 
prostriedkov vo výške 39 000 €, ktorá bola počas roka uvoľnená. 
Záväzné ukazovatele boli schválené takto: 

- Mzdové prostriedky v sume 335 000 € 
- Reprezentačné výdavky v sume 600 € 
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Kapitálový transfer 
Uznesením MsZ č. 133/2011zo dňa 23.11.2011 schválilo účelový kapitálový transfer vo 
výške 105 000 € na „Nákup motorického hliníkového strešného systému s pódiom.“  
Kapitálový transfer bol čerpaný vo výške 104 273 €, zúčtovaná dotácia vo výške 727 € bola 
vrátená na účet mesta v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
zmien a doplnkov. 
Záväzné ukazovatele 
Podľa § 24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, finančný 
vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými 
ukazovateľmi  určenými zriaďovateľom. 
Zriaďovateľ môže príspevkovej organizácii krátiť alebo zvýšiť príspevok pri nedodržaní alebo 
zmene podmienok, za ktorých bol určený finančný vzťah medzi zriaďovateľom a 
príspevkovou organizáciou. 
Stanovený  záväzný ukazovateľ mzdových prostriedkov v sume 335 000 € nebol 
prekročený. Mzdové prostriedky boli čerpané v sume 305 959 €, čím došlo k úspore – 29 041 
€, t.j. čerpanie na 91,33 %.  
                        Plán                 Skutočnosť        % plnenia 
2010              307 000 €            304 681 €             99,24 % 
2011              335 000 €            305 959 €             91,33 % 
Kontrolná skupina konštatuje, že záväzný ukazovateľ mzdových  prostriedkov  v roku 2011 
oproti skutočnosti predchádzajúceho roku  bol navýšený o 9,95 %, čo je viac o 30 319 €. 
Záväzný ukazovateľ na reprezentačné výdavky nebol prekročený, čerpanie bolo v sume 
594 €. 
Pre rok  2012 zriaďovateľ nestanovil kontrolovanému subjektu žiaden záväzný ukazovateľ, 
čím došlo k porušeniu § 24 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách .... 
 
2.3.2.Náklady a výnosy (v EUR) 
                                         Plán           Skutočnosť       Rozdiel        % plnenia 
Výnosy  celkom            980 000           980 869           + 869             100,09 
Náklady celkom           980 000            980 273           + 273              100,03 
Hosp. výsledok                  0                        596           + 596 
Výnosy zahŕňajú príspevok od mesta v sume 441 000 €. 
V roku 2011 organizácia dosiahla kladný hospodársky výsledok v sume   596 €. 
 
2.4. Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien 
a doplnkov 
Predmetom kontroly neboli účtovné doklady týkajúce sa realizovaných projektov 
financovaných z iných zdrojov, napr. v rámci programu EHMK 2013 – Košice (Kýchanie 
mozgu, Festival európskej ľudovej balady), program cezhraničnej spolupráce – Poľsko – SR 
2007-2013-Mikropojekty (Otvorený priestor integrácii) ...  
 
Kontrolovaný subjekt  účtuje v sústave podvojného účtovníctva, bankové účty má vedené 
v bankových inštitúciách: 
22101 – Bežný účet sociálneho fondu vo VÚB, a.s.,  
22100 – Bežný účet vo VÚB, a.s.,  
22103 – Bežný účet v Dexia banke 
Zostatok na uvedených účtoch bol celkom v sume 102 137,21 €. 
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Podľa § 6 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady 
účtovnými dokladmi. Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách účtovná jednotka 
vykonáva účtovným zápisom  na základe účtovných dokladov. Konštatujeme, že všetky 
účtovné zápisy boli doložené účtovnými dokladmi. Nedostatky neboli zistené. 
Podľa § 10 zákona o účtovníctve, účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý 
musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti. Náhodilou  kontrolou účtovných dokladov  
nedostatky neboli zistené. 
Podľa § 12 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka účtuje v hlavných knihách a to: v denníku 
účtovných operácií a v hlavnej knihe. Nedostatky neboli zistené. 
Podľa § 13 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh, 
v ktorom uvedie syntetické účty, analytické účty a podsúvahové účty. PKO ku kontrole 
predložilo platný účtový rozvrh. Nedostatky neboli zistené. 
Účtovná jednotka vedie zoznam číselných znakov, symbolov a skratiek použitých  
v účtovných knihách a v ostatných účtovných záznamoch s uvedením ich významu, čo je 
v súlade s § 14 ods. 3 zákona o účtovníctve. Nedostatky neboli zistené. 
2.4.1. Inventarizácia 
V zmysle § 29 a § 30 má účtovná jednotka vykonať inventarizáciu, ktorou sa overuje, či stav 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. 
Účtovná jednotka vykonala inventarizáciu fyzickú a dokladovú. 
Z inventarizácie boli vyhotovené inventúrne súpisy a inventarizačný zápis.  
Inventúrne súpisy obsahovali všetky zákonom predpísané náležitosti, t.j. obchodné meno, 
sídlo právnickej osoby, deň začatia a skončenia inventúry, deň ku ktorému bola inventúra 
vykonaná, stav majetku s uvedením množstva a ceny, miesto uloženia majetku .... Stav 
majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so 
stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky 
porovnávania sa uvedú v inventarizačnom zápise. 
Inventarizačný zápis spĺňal všetky náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, t. j. obchodné 
meno, výsledky porovnania skutočného stavu so stavom účtovným, výsledky vyplývajúce 
z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov, meno, priezvisko a podpisový záznam 
osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie. 
Inventarizačné rozdiely neboli zistené. 
Na základe inventarizácie k 31.12.2011 bol navrhnutý na vyradenie a zlikvidovanie podľa 
príkazu riaditeľa DHM v sume 5 762 €. 
HIM navrhnutý na vyradenie bude predložený na posúdenie ÚIK pri MsÚ a v ďalšom sa bude 
postupovať na základe jej rozhodnutia. 
Peňažné prostriedky v hotovosti boli inventarizované najmenej štyrikrát za účtovné obdobie, 
čo je v súlade s § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve. 
2.4.2. Objednávky 
Organizácia vedie knihu objednávok v časovom slede a v počítačovej forme, objednávky sú 
chronologicky číslované, obsahujú náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona 
o účtovníctve.  
2.4.3. Knihy došlých a odoslaných faktúr 
Sú vedené prehľadne a vyplňované vo všetkých predpísaných náležitostiach. Nedostatky 
neboli zistené. 
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2.4.4. Zmluvy 
Evidenciu zmlúv kontrolovaný subjekt nevedie, čo vzhľadom  na veľké množstvo zmluvných 
vzťahov považujeme za nesprávne a to hlavne z dôvodu, že sa stráca prehľad 
o uzatvorených zmluvách,  ako aj v nadväznosti na platobné poukazy, na ktorých v prípade ak 
je opakované plnenie zmluvy, nie je odvolávka na základe čoho sa realizuje fakturácia 
a následne aj úhrada. Evidencia má svoj význam aj pri následnom zverejňovaní určených 
zmlúv na webovej stránke organizácie.  
2.4.5. Pokladňa 
Pokladničná kniha je vedená denne v počítačovej forme. Príjmové a výdavkové pokladničné 
doklady sú chronologicky číslované. Do príjmov pokladne boli uhrádzané hlavne príjmy 
z tzv. krátkodobých prenájmov podľa interného cenníka, ako aj tržby z predaja vstupeniek. 
Z pokladne boli uhrádzané napr. výdavky za drobný nákup, cestovné náhrady ... 
S účinnosťou od 1.4.2004 bol vydaný Príkaz  riaditeľa č. 5/2004, ktorý stanovuje povolený 
denný zostatok hotovostných finančných prostriedkov vo výške 20 000 Sk (664 €). 
V kontrolovanom období tento limit nebol prekročený a účtovná jednotka odvádzala 
peňažnú hotovosť na účet vedený vo VÚB pravidelne.  
 
Vykonanou kontrolou účtovnej dokumentácie konštatujeme, že účtovníctvo je vedené 
v súlade s § 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, t. j. správne, úplne, 
preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 
 
2.5. Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v platnom znení 
V zmysle vyššie citovaného zákona má kontrolovaný subjekt vykonávať predbežnú (§ 9)  
a priebežnú (§ 10) finančnú kontrolu.  
Podľa § 6 ods. 1 predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú 
pripravovanú finančnú operáciu, pričom finančnou operáciou sa rozumie príjem alebo 
použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon 
majetkovej povahy. 
Na daný účel bol vydaný Príkaz riaditeľa č. 2/2007 o postupe pri vykonávaní finančnej 
kontroly s účinnosťou od 1.1.2008. Podľa príkazu predbežnú finančnú kontrolu vykonávajú 
vedúci zamestnanci na zverených úsekoch činnosti a vecne príslušní zamestnanci. Overenie 
príslušnej operácie potvrdzuje zamestnanec svojim podpisom a uvedením dátumu jej 
vykonania. 
Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná v týchto prípadoch:  

- na jednorazových zmluvách, uzatvorených medzi PKO a umelcom, prípadne 
umeleckou agentúrou 

- na  príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch, 
- na niektorých objednávkach  

čím konštatujeme porušenie § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v platnom znení. 
Priebežná finančná kontrola v roku 2011 vykonávaná nebola, čím došlo k porušeniu § 10 toho 
istého zákona.  
Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o finančnej kontrole bol viackrát novelizovaný, 
odporúčame internú normu týkajúcu sa vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej 
kontroly novelizovať. 
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2.6. Verejné obstarávanie 
K vykonávaniu verejného obstarávania vydal riaditeľ PKO Príkaz riaditeľa č.01/2006, ktorý 
platil v čase kontroly. Do 31.3.2011 bol uvedený príkaz v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní, ale novelou zákona sú niektoré limity zmenené a bude preto potrebné 
tento príkaz novelizovať. Z tohto dôvodu na verejné obstarávania vykonané do 31.3.2011 
kontrolný orgán rešpektoval limity a postup podľa príkazu riaditeľa, od 1.4.2011 bol 
kontrolovaný subjekt povinný rešpektovať nové limity. Z vykonaných verejných obstarávaní 
vyplýva, že novelou zákona po 31.3.2011 ani jedna zákazka nebola dotknutá. 
 
2.6.1. Hliníkové pódium s plachtou 
Mesto Prešov svojím uznesením č. 133/2011 zo dňa 23.11.2011 schválilo „zvýšenie príjmov 
z nebytových priestorov prevodom z účtu správy nebytových priestorov vo výške 105 000 € 
a zvýšenie výdavkov na Kapitole správy mestského majetku Kapitálový transfer „Nákup 
motorického hliníkového strešného systému s pódiom vo výške 105 000 €.“  Po formálnej 
stránke uznesenie neurčilo, komu má byť tento kapitálový transfer poskytnutý. Pri doslovnom 
posudzovaní tohto uznesenia MsÚ nemal tieto finančné prostriedky bez úpravy uznesenia 
poskytnúť PKO Prešov.  
Na základe poskytnutých finančných prostriedkov z mesta, PKO Prešov zabezpečil nákup 
tohto zariadenia v roku 2011. 
Verejné obstarávanie začal kontrolovaný subjekt  dňa 14.2.2011 keď zverejnil 4 výzvy na 
predkladanie ponúk: 
1. Modulárny pódiový systém s predpokladanou hodnotou zákazky 28 000 € bez DPH 
2. Hliníkové modulárne bariéry s predpokladanou hodnotu zákazky  29 900 € bez DPH 
3. Plachtový systém a motorické zdvíhanie s predpokladanou hodnotu zákazky  29 500 € bez  

DPH 
4. Hliníkový strešný systém s predpokladanou hodnotu zákazky  29 900 € bez DPH. 
 
Pri stanovení predpokladanej hodnoty zákaziek nie je doložená žiadna kalkulácia iba 
odvolávka, že ju stanovili na základe údajov z katalógov dodávateľov zaoberajúcich sa 
predajom predmetu zákazky, pričom všetky predpokladané ceny sú tesne pod hranicou 
podprahovej zákazky. 
 

Uvedené výzvy zaslalo PKO 3 uchádzačom. V stanovenom termíne uchádzači predložili 
svoje ponuky a PKO Prešov dňa 1.3.2011 vyhodnotilo jednotlivé ponuky a stanovilo na 
základe kritéria najnižšej ceny týchto úspešných uchádzačov: 
1. Tury Dušan – BV MUZIKANT, Zvonárska 1, Košice 
2. CITY LIGHT Slovakia, s.r.o. Suchý Jarok 18, Humenné 
3. CITY LIGHT Slovakia, s.r.o. Suchý Jarok 18, Humenné 
4. CITY LIGHT Slovakia, s.r.o. Suchý Jarok 18, Humenné. 
 

Výsledky verejných obstarávaní oznámilo PKO Prešov uchádzačom  písomne 3.3.2011. 
V oznámení úspešným  uchádzačom oznámilo, že s nimi uzatvorí zmluvu v lehote viazanosti 
t.j. najneskôr do 31.3.2011. 
Kontrolné zistenia: 
PKO Prešov v rozpore s § 5 ods. 12 rozdelilo zákazku na štyri zákazky s cieľom vyhnúť sa 
podlimitnej zákazke, ktorá by sa musela zabezpečovať cez verejnú súťaž a musela by sa 
zverejniť vo Vestníku ÚVO. Toto konštatovanie potvrdzuje aj  následné konanie 
kontrolovaného subjektu, keď po realizácii nákupu zaradil do investícií získaný tovar ako 
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jeden celok s názvom Hliníkové pódium s plachtou TPO v nadobúdacej cene 104 273 €. Je 
pravda, že zákazku pod bodom 2 PKO Prešov nerealizovalo. Aj keď pripustíme, že zákazka 
pod bodom 1 sa dá samostatne využívať v prípade priaznivého počasia, zákazky pod bodom 3 
a 4 tvoria jeden celok a samostatne sa využívať nedajú.  
V oznámení víťazným uchádzačom uviedol kontrolovaný subjekt, že s nimi uzatvorí kúpnu 
zmluvu  v lehote viazanosti t.j. najneskôr do 31.3.2011. Skutočný termín uzatvorenia kúpnych 
zmlúv s víťaznými uchádzačmi  bol 12.12.2011, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore 
s § 45 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení ako aj so 
svojím prísľubom uvedenom v oznámení o výsledku verejného obstarávania víťazným 
uchádzačom. 
Ak by sa pripustilo, že zákazku je možné rozdeliť, podľa platného príkazu riaditeľa č.1/2006 
malo sa pri výbere uchádzača postupovať podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení, čo sa však nestalo. Konštatujeme, že kontrolovaný subjekt 
pri výbere uchádzača postupoval v rozpore s platným vnútorným predpisom a tým aj 
v rozpore s viacerými ustanoveniami § 99 zákona o verejnom obstarávaní.  
Pred uzatvorením zmlúv nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, čím bol porušený § 
9 zákona č. 501/2001 Z. z. o finančnej kontrole v platnom znení. 
 
2.6.2. Oprava a údržba kultúrnych zariadení 
Kontrolovaný subjekt stanovil hodnotu zákazky na stavebné práce na sumu 29 500 € bez 
DPH. Podklady, z ktorých sa malo vychádzať  pri stanovení ceny zákazky,  sa  
v dokumentácií z verejného obstarávania nenachádzajú (napr. výkaz výmer, projektová 
dokumentácia a pod.). Podľa platného príkazu riaditeľa č. 1/2006 pri tejto hodnote 
zákazky mala organizácia postupovať podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení, čo sa opäť ako v predchádzajúcom prípade nestalo. 
Vo výzve na predkladanie ponúk, ktorú predložilo PKO 3 záujemcom, popis predmetu 
zákazky je iba slovný, bez uvedenia rozsahu požadovaných stavebných prác (chýba výkaz 
výmer). Aj napriek tomu všetci uchádzači predložili svoje ponuky s kompletným totožným 
rozsahom prác s presnosťou na desatiny m2, len s malými odchýlkami v jednotkových cenách. 
Víťaznou spoločnosťou bola ROPO SK, s.r.o., s ktorou PKO Prešov podpísalo zmluvu o dielo 
dňa 15.12.2010 a práce boli realizované v roku 2011 v presnom rozsahu, aký bol predložený 
víťazným uchádzačom.  Kedy boli práce ukončené z predloženého  zápisu o odovzdaní  
a prevzatí stavby nie je známe, pretože na ňom chýba dátum, kedy sa uskutočnilo. Údaj 
o ukončení a odovzdaní stavby má priamy dopad na plynutie lehoty záruky na vykonané 
práce a sankcie za nedodržanie zmluvného termínu. Pred uzatvorením zmluvy nebola 
vykonaná predbežná finančná kontrola, čím bol porušený § 9 zákona č. 501/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole v platnom znení. 
Na predloženie ponúk bol stanovený termín 22.11.2010 do 12.00 hod v zalepenej obálke. 
Kedy boli ponuky doručené, z dokumentácie nie je známe, obálky nie sú k dispozícii. 
Predložené ponuky majú však znaky  vzbudzujúce podozrenie, že ich robil jeden uchádzač, 
len ich podpísali tri rôzne firmy. 
Na základe dokumentácie, ktorú predložil kontrolovaný subjekt k tejto zákazke, okrem skôr 
uvedených zistení konštatujeme, že PKO Prešov pri verejnom obstarávaní postupoval 
v rozpore s § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 
tým, že porušil princíp transparentnosti. 
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2.7. Zmluvné vzťahy 
2.7.1. Krátkodobé prenájmy 
Jedná sa o prenájmy priestorov v budove Čierneho orla a v ostatných kultúrnych strediskách 
PKO – Centrum, Exnárova, kino SCALA, Šváby, ako aj prenájmy inventáru. Tržby 
z prenájmu boli pravidelne odvádzane do pokladne. Náhodilou kontrolou cenníka  
a fakturovanej ceny  neboli zistené prípady nesprávnych výpočtov. Ceny stanovené 
v cenníku sa dodržiavajú, nedostatky neboli zistené. 
 
2.7.2. Dlhodobé prenájmy – Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole zmluvy, na základe ktorých prenajíma nebytové 
priestory nájomcom. 
V zmysle aktualizovaných smerníc  primátora mesta, ktorými sa stanovuje výška nájomného 
za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prešov, nájomné zmluvy boli uzatvárané 
s predchádzajúcim súhlasom vlastníka nebytového priestoru. Výška nájomného bola 
stanovená podľa smerníc, ktoré  v čase uzatvárania zmluvy boli v platnosti. 
Nájomcovia platby uhrádzajú pravidelne na účet mesta. Nedostatky boli zistené v týchto 
prípadoch: 
 

 Zmluva č. 01/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.06.2007 
Zmluva  uzavretá  medzi PKO  (prenajímateľ)   a  RESPO SK, s.r.o. (nájomca). Predmetom 
zmluvy je prenájom NP o výmere 165,8 m2 na ulici Exnárova 5/A Prešov za účelom 
prevádzkovania kancelárie, bistra s občerstvením – pizzerie, umiestnenie výherných hracích 
automatov.  V zmysle Smernice primátora č. 1/2007, ktorou sa  stanovuje výška nájomného 
..... bolo dohodnuté ročné nájomné za užívanie NP vo výške    2 500 Sk/m2/rok (82,98 
€/m2/rok)    t. j. 414 500 Sk/rok (13 758,87 €/rok).  
Na základe odporúčania komisie pre NP zo dňa 20.7.2009  mesto udelilo súhlas správcovi NP 
na zníženie nájmu z 82,985 €/m2/rok na 46,47 €/m2/rok  (dodatok č. 2).  
Podmienka: Zníženie nájmu bude do doby vyriešenia danej problematiky.  
 

Z korešpondencie, ktorá bola predložená kontrolnej skupine vyplýva, že dôvodom zníženia 
nájomného bola petícia  obyvateľov na Exnárovej ulici č. 4 v Prešove, ktorí si sťažovali na 
hluk vŕzgajúcich stoličiek na dlažbe, výpary z kuchyne a okrem iného požadovali skrátenie 
prevádzkového času do 22,00 hodiny. 
Nájomca k petícií zaujal stanovisko, v ktorom konštatoval odstránenie a nápravu  nedostatkov 
a navrhol aby tým, že sa upravila otváracia doba v časti prevádzky Exnárová 5/A do 22,00 
hodiny, sa znížila výška nájomného v rozsahu 50%, čo by kompenzovalo prípadné straty 
z obmedzenia prevádzkovej doby.  
V odôvodnení udelenia súhlasu  na zníženie nájomného sa uvádza: „keďže žiadateľ preukázal 
obmedzenie v riadnom užívaní NP, komisia túto skutočnosť vyhodnotila ako prípad hodný 
osobitného zreteľa a navrhla primátorovi aby až do vyriešenia predbežnej otázky znížil 
nájomné“, čo sa aj stalo. 
 

Následne bol vyhotovený Dodatok   č. 2 zo dňa 28.7.2009, ktorý zníženie nájmu z 82,985 
€/m2/rok na 46,47 €/m2/rok  akceptoval. 
 

Dodatkom č. 3 sa zmluvné strany dohodli, že počas doby nájmu môžu skončiť nájom 
dohodou alebo písomnou výpoveďou bez udania dôvodu, pričom v prípade výpovede platí  
5 - ročná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim  po doručení 
výpovede. 
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 Nájomná č. 03/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.4.2008 

Uzavretá medzi PKO a RESPO SK, s.r.o. Prešov na prenájom objektu na ulici Exnárová 1/A, 
Prešov, rohová sála prízemia objektu – vľavo, nebytové priestory o výmere 102 m2. Účelom 
nájmu je poskytovanie reštauračných služieb  a prevádzkovanie kancelárie. Nájomné bolo 
stanovené vo výške  3 600 Sk/m2/rok   (119,49 €/m2/rok),  t. j. 367 200 Sk/rok  (12 188 
€/rok). 
Aj pri tejto zmluve platia zistenia uvedené  v Nájomnej zmluve č. 01/08, to znamená: výška 
nájomného bola znížená Dodatkom č. 1 zo dňa 26.11.2009  o 50%,  t. j.  zo 119,49 €/m2/rok  
na 59,749 €/m2/rok. Zároveň bola tak isto dohodnutá v prípade výpovede 5 – ročná 
výpovedná lehota.  
Na zníženie nájomného a na zmenu výpovednej  lehoty mal správca objektu v obidvoch 
prípadoch súhlas mesta.  
 

Kontrolné zistenie: Konštatujeme, že zmluva o nájme NP č. 01/08 a zmluva o nájme NP  č. 
03/08 sú pre mesto nevýhodné a zníženie nájmu o cca  50% pri skrátení otváracej doby 
o 2 hodiny je neprimerané.  
Podľa  VZN č. 179/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Prešov, podľa článku 3, v zóne s prevažnou funkciou bývania mimo 
centrálnej mestskej zóny – prevádzkový čas je stanovený maximálne do 22,00 hodiny 
vrátane sezónnych terás a sedení. 
Na  zníženie nájomného nebol podľa Smernice primátora mesta č. 9/2007 nárok a ani  
smernica v tomto období neuvádzala  „prípady hodné osobitného zreteľa“, čím konštatujeme, 
že zníženie nájomného cca o 50% bolo v rozpore s touto smernicou. 
Prenajaté NP slúžia aj ako kancelárie, čo znamená, že zníženie nájmu na priestor používaný 
na tento účel je neoprávnene.  
Za nevýhodné a neobvyklé pre mesto považujeme výpovednú lehotu 5 rokov, najmä  ak 
vznikla situácia, že PKO má  voči nájomcovi pohľadávku (k 31.12.2011 bola pohľadávka v 
sume 3 519,33).  
Uzavreté zmluvy obsahujú ustanovenia, že v prípade omeškania nájomcu s platením 
nájomného a za poskytovanú energiu a služby, ma prenajímateľ právo požadovať úroky 
z omeškania. Čo v prípade, ak nájomca neplatí a výpovedná lehota je 5 rokov, zmluva 
nerieši. 
V tomto prípade konštatujeme, že pri uzatváraní zmluvných vzťahov  mesto nepoužilo všetky 
právne prostriedky na ochranu svojho majetku, čím porušilo § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obci v znení zmien a doplnkov. 
Správca vyzval v priebehu roku 2011 a 2012 nájomcu o úhradu svojej pohľadávky  – 
pokusom o zmier, avšak bezúspešne. K 5.4.2012 výška pohľadávky bola  7 521,15 €. 
 

 Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2000 (DÚHA, a.s., a PKO) 
Zmluva uzavretá medzi PKO Prešov  a DÚHA, a.s.,  Čapajevova 29, Prešov. Táto zmluva 
bola predmetom predchádzajúcich kontrol a ako sa konštatovalo v predchádzajúcej správe, je 
pre mesto od jej samého začiatku nevýhodná. Doba nájmu podľa Dodatku č. 3 zo dňa 
1.11.2004 končí 31.12.2014. Podľa zmluvy mesačná úhrada za prenájom NP je 50%  z ceny 
nájmu,  t. j.  756,55 €  a 50% z ceny nájmu sa započítava za zrealizované stavebné práce na 
predmetnom NP. 
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Listom zo dňa 25.6.2007 PKO zaslalo nájomcovi na podpis Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme 
NP. Potreba dodatku vyplynula zo Smernice primátora mesta Prešov č. 1/2007, ktorou sa 
stanovuje výška nájomného za NP vo vlastníctve mesta. Dodatok č. 5 nie je zo strany 
nájomcu podpísaný, čím je neplatný. 

 
2.8  Sociálny fond 
V zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v platnom znení je organizácia povinná 
tvoriť sociálny fond, ktorý pozostáva  z povinného prídelu vo výške 0,6% až 1% zo súhrnu 
hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok 
a z ďalšieho prídelu dohodnutého v kolektívnej zmluve, najviac vo výške 0,5% zo základu 
súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. 
Kontrolovaný subjekt vedie prostriedky sociálneho fondu na osobitnom účte v banke a je  
tvorený vo výške 1,05% z objemu hrubých miezd.  Tvorí sa mesačne. Tvorba fondu je 
v súlade so zákonom. 
Sociálny fond bol použitý na  príspevok na stravovanie, čo je tiež v súlade s § 7 zákona 
o sociálnom fonde.  
Stav sociálneho fondu k 31.12.2011 bol vo výške 1 827,08 €. Účtovný stav súhlasil s údajmi 
na bankovom výpise. Nedostatky neboli zistené. 
 
2.9  Ostatné zistenia 
Organizácia má vypracované interné normy  týkajúce sa postupu pri vykonávaní finančnej 
kontroly, príkaz riaditeľa o výdavkoch na pohostenie, občerstvenie a reprezentáciu, príkaz 
riaditeľa za účelom šetrenia nákladov v oblasti telekomunikácií, príkaz riaditeľa o postupe pri 
verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb, kolektívna zmluva, pracovný poriadok .... 
Niektoré z nich nie sú v zmysle vyšších právnych noriem aktualizované, v dôsledku čoho 
môže v praxi dochádzať k chybnému konaniu. 
Za  formálny nedostatok považujeme v prípade mobilných telefónov  evidenciu mobilných 
telefónnych čísiel na bývalého riaditeľa PKO, čo je chybné. 
 
2.10 Z á v e r  
Vykonanou kontrolou v mestskej príspevkovej organizácií PKO, konštatujeme tieto kontrolné 
zistenia: 

- Opatrenia z predchádzajúcej kontroly boli splnené 
 

- Pri uzatvorení novej Zmluvy o prevode správy č. 1/2010 medzi mestom a PKO 
porušenie VZN č. 139/2005, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta v tom, že nová zmluva nepodliehala  schváleniu  v MsZ 

 
- Zverenie technického zhodnotenia objektu budovy Čierneho orla do správy je kryté 

uznesením  MsZ len čiastočne, čím konštatujeme nesúlad medzi uzatvoreným 
Dodatkom č. 1 k Zmluve o prevode správy a prijatým uznesením č. 477/2009 

 
- V roku 2011 organizácia dosiahla kladný hospodársky výsledok v sume 596 € 

 
-  Záväzné ukazovatele pre rok 2011 neboli prekročené 
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- Záväzné ukazovatele pre rok 2012 neboli zriaďovateľom stanovené, čím nebol 
dodržaný § 24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v platnom znení 

 
- Účtovníctvo je vedené v súlade s § 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v platnom znení, t. j. správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom 
zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov 

 
- V niektorých prípadoch nedodržanie § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite v platnom znení, t. j. nevykonávanie predbežnej finančnej 
kontroly 

 
- Priebežnú finančnú kontrolu kontrolovaný subjekt nevykonával, čím sa nedodržalo 

ustanovenie § 10 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v platnom znení 
 

- Pri nákupe Hliníkového pódia s plachtou kontrolovaný subjekt pri výbere uchádzača 
postupoval v rozpore s platným vnútorným predpisom a tým aj v rozpore 
s viacerými ustanoveniami § 99 zákona o verejnom obstarávaní 
 

- Pri oprave a údržbe kultúrnych zariadení PKO Prešov pri verejnom obstarávaní 
postupoval v rozpore s § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení tým, že porušil princíp transparentnosti 
 

- Pri krátkodobých prenájmoch kontrolovaný subjekt dodržiaval ceny stanovené 
v cenníku 

 
- V prípade dlhodobého prenájmu sú pre mesto nevýhodne uzavreté dve nájomné 

zmluvy na nebytové priestory, pri ktorých zníženie nájomného cca o 50% bolo 
v rozpore so Smernicou primátora č. 9/2007  

 
- V jednom prípade pri dlhodobom prenájme nie je zo strany nájomcu podpísaný 

Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme NP, čím je dodatok neplatný 
 

- tvorba a použitie sociálneho  fondu je v  súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. 
o sociálnom fonde v platnom znení  

 
- v niektorých prípadov nie sú interné normy aktualizované v súlade s vyššími právnymi 

normami 
 

 
Správa o výsledkoch vykonanej kontroly bola prerokovaná na úrovni primátora mesta   za 
účasti riaditeľa PKO, prednostu MsÚ a riaditeľa sekcie majetkovej a ekonomickej dňa 
19.6.2012 a kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov a predložiť ich kontrolnému orgánu do 31.7.2012. 
 
 
 


