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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 II. polrok 
2012.  
 
 

1. Následná finančná kontrola hospodárenia na ZŠ Lesnícka č. 1 v Prešove 
 
Zriaďovacou listinou zo dňa 28.6.2002 bola Okresným úradom v Prešove s účinnosťou od 
1.7.2002 zriadená Základná škola na ul. Lesníckej č. 1 ako samostatná rozpočtová organizácia 
na úseku školstva. ZŠ je právnickou osobou.  
Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine vydaným  pod č. 46/02 DZL zo dňa 29.7.2002 
s účinnosťou od 1.7.2002 prešla v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve zriaďovateľská funkcia na Mesto Prešov. 
Dodatkom č. 2 k zriaďovacej listine vydaným Mestom Prešov pod č. Q/282-5/2007 zo dňa 
30.3.2007  boli doplnené ďalšie náležitosti zriaďovacej listiny v súlade s § 22 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 
Súčasťou školy je Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ Lesnícka. 
Dodatkom č. 3 k zriaďovacej listine vydaným Mestom Prešov pod č. M/2009/17179 zo dňa 
4.8.2009 bola zriaďovacia listina doplnená v časti – súčasti školy o Školské stredisko 
záujmovej činnosti pri ZŠ Lesnícka na základe rozhodnutia MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2009. 
Základná škola, vykazuje podľa poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2011 priemerný počet 
zamestnancov 58,3 a počet žiakov 606 . 
Zmluvou o prevode správy č. 13/2008 zo dňa 25.8.2008 bol Mestom Prešov ako vlastníkom 
zverený majetok do správy základnej škole s účinnosťou a podľa stavu k 1.1.2008. Tento stav 
bol aktualizovaný Dodatkami č. 1 a č.2 po vykonaní inventarizácie k 31.12. príslušného 
kalendárneho roka, a to na základe súpisu prírastkov a úbytkov majetku vypracovaného 
správcom. Technické zhodnotenie objektu v rámci jeho celkovej rekonštrukcie vrátane 
vybavenia učební hnuteľným majetkom nebolo v kontrolovanom období r. 2011 Mestom 
Prešov zverené do správy. Uvedené bolo realizované v rámci Dodatku č.3 zo dňa 15.6.2012 
s účinnosťou od 1.7.2012. 
Základná škola vykazuje podľa súvahy k 31.12.2011 spolu majetok vo výške 458 259 € 
(brutto). Okrem toho podľa inventarizácie k 31.12.2011 vykazuje drobný hmotný 
a nehmotný majetok v hodnote 297 179 € evidovaný na podsúvahe.  
 
1.1 Rozpočet školy 
Listom zriaďovateľa zo dňa 31.3.2011 bol zaslaný rozpis rozpočtu na rok 2011, ktorý bol 
schválený uznesením MsZ v Prešove č. 34/2011. V kontrolovanom období bol rozpočet 
upravovaný 7-krát. Posledná úprava rozpočtu bola vykonaná listom z  27.12.2011.  
Upravený rozpočet organizácie k 31.12.2011 predstavoval celkom sumu 913 949 €, v tom 
výdavky z dotácie zo ŠR (na mzdy a prevádzku ZŠ – prenesené kompetencie) 776 142 €,  
výdavky z dotácie od mesta (na mzdy a prevádzku ŠKD, ŠJ a ŠSZČ – originálne 
kompetencie) 111 541 €, výdavky z vlastných príjmov 18 770 € (poplatok za ŠKD a ŠSZČ,  
nájomné,  réžia za stravovanie zamestnancov) a použitie prostriedkov ÚPSVaR pre deti 
v hmotnej núdzi bolo rozpočtované vo výške 7 496 €.  
Skutočné vlastné príjmy celkom boli dosiahnuté vo výške 23 546 €, t.j. prekročenie vo 
vzťahu k rozpočtu vo výške 4 776 € . 
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Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 921 286 €, t.j. prekročenie v porovnaní 
s rozpočtom vo výške 7 337 €. Prekročenie rozpočtu výdavkov bolo z titulu prekročenia 
vlastných príjmov organizácie a z titulu mimorozpočtových prostriedkov nezahrnutých do 
rozpočtu (ROPO úhrada za spotrebované energie počas rekonštrukcie školy vo výške 1829,67 
€, refundácie miezd a cest. nákladov vo výške 914 € v rámci Operačného programu 
vzdelávanie). 
 
1.2 Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v znení zmien a doplnkov 
Na účel vykonávania finančnej kontroly má organizácia spracované 2 smernice, a to Smernicu 
o finančnej kontrole a vnútornom audite z 1.1.2006, v ktorej je popísaný postup vykonávania 
predbežnej a priebežnej finančnej kontroly a Vnútornú smernicu o predbežnej finančnej 
kontrole a priebežnej finančnej kontrole v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 
Z. z. z 1.1.2006, ktorej prílohou je určenie zamestnancov zodpovedných za predbežnú FK 
podľa jednotlivých úsekov a ich podpisové vzory. 
Kontrolou bolo zistené, že predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná pri všetkých 
finančných operáciách, a to na interných dokladoch, na výdajkach zo skladu, príjemkach v ŠJ 
a väčšine príjemiek v ZŠ, cestovných príkazoch, na zmluvách. Tiež na niektorých 
objednávkach chýbala predbežná FK, napr. 13/2011 oprava váhy v ŠJ, 15/2011 nákup čist. 
prostriedkov do ŠJ, 16/2011 oprava drvičky v ŠJ, 17/2011 vybavenie do ŠJ, 18/2011 oprava 
elektrickej stoličky v ŠJ, 19-21/2011 zariadenie do ŠJ, 24/2011 pracovné odevy, 26/2011 
čipové karty do ŠJ, 27/2011 maľovanie ŠJ, 30/2011 práce v ŠJ, 34/2011 zariadenie do ŠJ. 
Predbežná FK nebola vykonávaná osobou v zmysle určenia zodpovednosti v prípadoch 
rozpočtového krytia na platobných poukazoch pri výdavkoch v ŠJ.  
V niektorých prípadoch, a to pri objednávkach tovarov do ZŠ aj do ŠJ bola predbežná FK 
vykonávaná osobou v zmysle určenia zodpovednosti, avšak išlo o tú istú osobu, ktorá 
podpisuje objednávku.  
Kontrolná skupina konštatuje v niektorých prípadoch nedodržanie § 9 zákona č. 502/2001 
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení.  
Priebežná FK nebola v kontrolovanom období vykonávaná. 
 
1.3 Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien 
a doplnkov 
Škola má k tejto oblasti spracované nasledovné smernice: 
Zásady na obeh účtovných dokladov s účinnosťou od 31.1.2006 
Zásady pre vedenie účtovníctva s účinnosťou od 1.1.2011 
Smernica o spôsobe oceňovania a evidencie majetku a zásob z 2.1.2009 
Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva s účinnosťou od 1.1.2009 
Smernica o spôsobe vedenia účtovnej dokumentácie s účinnosťou od 1.1.2006 
Smernica upravujúca prípravu, realizáciu, vyhodnotenie a kontrolu pracovných ciest 
s účinnosťou od 1.1.2006 
Kontrolná skupina odporúča kontrolovanému subjektu aktualizovať smernice 
a nepoužívané smernice zrušiť.  
Účtovné knihy 
V zmysle § 12 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení je povinnosťou 
organizácie účtovať v účtovných knihách, a to v denníku a v hlavnej knihe.  
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V zmysle § 13 cit. zákona je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh, v ktorom 
uvedie syntetické, analytické a podsúvahové účty potrebné na zaúčtovanie všetkých 
účtovných prípadov účtovného obdobia. 
Kontrolovaný subjekt doložil ku kontrole denník, hlavnú knihu a účtový rozvrh. Nedostatky 
neboli zistené.  
Účtovné prípady 
-v prípade pokladne zúčtovanie bežného transferu do výnosov nebolo vykonávané vo vecnej 
a časovej súvislosti s nákladmi (pri prenesených kompetenciách) a s výdavkami (pri 
originálnych kompetenciách), ale v jednej sume na konci mesiaca 
-zúčtovanie bežného transferu poskytnutého zo ŠR na úhradu výdavkov na prenesené 
kompetencie nebolo vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, a to v týchto prípadoch: 
faktúra č. 169/11 z 2.5.11 nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ v sume 451,02 €, faktúra č. 
240/2011 z 30.6.11  za elektromontážne práce v sume 3 010,52 €, faktúra č. 310/11 z 10.8.11 
na sumu 455,53 € nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ, faktúra č. 329/11 z 2.9.11 na sumu 
209,09 € nákup čistiacich prostriedkov do ZŠ, faktúra č. 378/11 zo 6.10.11 na sumu 220,36 € 
nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ, z faktúry č. 543/11 z 29.12.11 suma 469,01 € nákup 
čistiacich prostriedkov pre ZŠ 
-účtovanie predpisu faktúry nie pri vzniku záväzku, ale  pri jej úhrade  
-nevyfakturované dodávky potravín na konci mesiaca (prijaté na základe dodacích listov) 
neboli účtované na účte 326 Nevyfakturované dodávky 
-predpis poplatku ŠSZČ bol vykonávaný vo výške inkasovaných prostriedkov pri ich platbe, 
čím nebolo možné z účtovníctva zistiť výšku nezaplatenej pohľadávky  
-v 1 prípade – fa č. 79/11 na 195 € - licencia na program – od 16.2.11-16.2.2012 – časť 
nákladov nebola časovo rozlíšená 
Kontrolná skupina konštatuje, že v uvedených prípadoch organizácia nepostupovala v zmysle 
Opatrenia č. MF/16786/2007-31o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre 
rozpočtové organizácie, a tým nedodržala § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v platnom znení. 
-v niekoľkých prípadoch k oprave účtovania neboli doložené opravné účtovné doklady, čím 
organizácia nedodržala § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení 
(napr. chybné účtovanie príjmu z ŠKD 12.10.2011) 
Došlé faktúry 
Došlé faktúry boli zaevidované v 1 knihe došlých faktúr, a to za hlavné hospodárenie a za 
vedľajšie hospodárenie (potravinový účet), ktorá bola vyplnená v náležitostiach podľa 
predtlače. 1 faktúra, a to AG FOODS z 15.2.2011 na sumu 71,64 € nebola v knihe došlých 
faktúr zaevidovaná. K položke zaevidovanej v knihe DF pod č. 388/2011 bola doložená iba 
proforma faktúra od ŠEVT. K faktúre č. 43/2011 za potraviny od firmy Wastex nebol 
doložený platobný poukaz. K ostatným faktúram boli vystavované platobné poukazy, ktoré 
boli vyplňované podľa predtlače. Iné nedostatky neboli zistené. 
Odoslané faktúry 
V knihe odoslaných faktúr boli zaevidované interné faktúry za vodné a stočné pre zubnú 
ambulanciu, 4 faktúry za energie pre ŠJ (elektrina, plyn, vodné a stočné) a faktúra pre 
spoločnosť ROPO za spotrebovanú elektrickú energiu počas rekonštrukcie ZŠ.  
Objednávky 
Niektoré objednávky nemali predpísané náležitosti podľa predtlače, a to peňažnú sumu: 
objednávka č. 2/2011, objednávka č. 11/2011, objednávka č. 27/2011, konštatujeme 
neúplnosť niektorých objednávok. 
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Pokladňa 
Vedením pokladne bola písomne poverená referentka PaM, s ktorou bola podpísaná dohoda 
o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 ZP za peniaze v hotovosti. Limit pokladničnej 
hotovosti bol stanovený v zmysle Zásad pre vedenie účtovníctva na 150 € 
a v kontrolovanom období bol dodržaný. Pokladničné doklady boli vyplňované podľa 
predtlače. Niektoré doklady z registračnej pokladne doložené k VPD neboli čitateľné, čím 
organizácia nedodržala § 8 ods. 4 zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 
Cestovné príkazy boli vyplnené v predpísaných náležitostiach. V 1 prípade VPD č. 9/01 
z 19.1.2011 na sumu 39 € bolo vykonané vyúčtovanie pracovnej cesty (účasť na vzdelávaní 
v rámci projektu) síce v súlade s internou smernicou, avšak išlo o výdavky vynaložené 
v uplynulom roku 2010, ktoré boli vyplatené a účtované v roku 2011, čím  organizácia 
nepostupovala v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.  
 
Evidencia skladového hospodárstva 
Organizácia v zmysle interných smerníc vedie sklad čistiacich potrieb a sklad potravín. 
Vedením skladu ČP pre ZŠ bola poverená ekonómka školy, s ktorou bola dňa 1.1.2006 
podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 ZP za zásoby čistiacich 
prostriedkov. Sklad ČP v ŠJ vedie vedúca školskej jedálne, s ktorou bola dňa 1.1.2006  
podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 ZP za zásoby skladu potravín a 
čistiacich prostriedkov.  
O evidencii a účtovaní zásob a drobného hmotného a nehmotného majetku sú spracované 3 
smernice, ktoré si v niektorých častiach odporujú (peňažné hodnoty pre posúdenie účtovania 
a evidovania do spotreby, do inventárnych kníh, na podsúvahu), čo je potrebné opraviť 
a zosúladiť so skutočnosťou. 
Kontrolou bolo zistené, že v praxi organizácia účtovala obstaranie a úbytok zásob spôsobom 
A. Skladová evidencia za čistiace prostriedky bola pre ZŠ a ŠJ, rovnako ako aj za potraviny 
vedená v dátových súboroch počítača. K nákupu ČP na sklad boli vyhotovované príjemky 
a k výdaju výdajky. 
Príjem a výdaj potravín zo skladu bol mesačne sumarizovaný na základe obratovej súpisky 
zásob.  
Náhodilou kontrolou evidencie čistiacich prostriedkov v ZŠ a ŠJ nedostatky neboli zistené. 
Organizácia v zmysle interných smerníc účtuje kancelárske potreby, papier, čistiace, 
hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál na opravy a údržbu, odbornú literatúru, 
noviny, tlačivá, OOPP, spotrebu pohonných hmôt priamo do spotreby. Operatívno-technická 
evidencia je zabezpečená v knihách materiálových zásob. Ku kontrole bola doložená KMZ 
školy s konštatovaním, že vedúci kabinetov a školník si evidenciu materiálu účtovaného do 
spotreby sledujú vo vlastných KMZ. Kniha materiálových zásob v ŠJ sa podľa vyjadrenia 
kontrolovaného subjetku nevedie. Náhodilou kontrolou KMZ školy nedostatky neboli 
zistené. 
Kontrolou evidencie skladu potravín, a to porovnaním zostatku skladu z obratovej súpisky 
zásob a účtovného stavu zásob bol zistený rozdiel v týchto prípadoch: k 28.2.11 vo výške 
+5,02 €, k čomu bol doložený interný doklad ŠJ s odôvodnením nemožnosti odsúhlasenia 
mesačného nákupu s firmou Bit Stek, s.r.o. – fa 2011048 z dôvodu krádeže počítača, 
k 30.9.11 vo výške -0,05 €, k 31.10.11 vo výške -0,55 €. Kontrolná skupina odporúča 
zosúladiť účtovanie skladu potravín so skutočnosťou. 
Podľa interných smerníc bol v operatívno-technickej evidencii vedený drobný hmotný 
majetok (DHM I) a učebné pomôcky (UP) do 16,60 € (inventárne knihy) a v operatívno-
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technickej evidencii a zároveň na podsúvahových účtoch drobný hmotný majetok (DHM II) 
a zvláštne učebné pomôcky (ZUP) od 16,60 € do 1 700 €. Kontrolou evidencie DHM I, DHM 
II, UP a ZUP nakupovaného v kontrolovanom období r. 2011 bolo zistené, že v prípade 
školskej jedálne kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle svojej internej smernice, 
kedy niektoré položky DHMI neboli zaevidované v počte a v hodnote podľa faktúry, iné 
neboli zaevidované vôbec s odôvodnením, že boli dané do spotreby. Keďže kniha 
materiálových zásob v ŠJ nie je vedená, kontrolná skupina nemohla uvedené odsúhlasiť. 
Kontrolná skupina odporúča zjednotiť a aktualizovať smernicu o evidencii a účtovaní 
zásob a majetku a zabezpečiť operatívno-technickú evidenciu majetku v ŠJ. 
 
1.4 Kontrola dodržiavania zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v znení zmien a doplnkov 
V zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.  môže viesť rozpočtová organizácia príspevky 
od zákonného zástupcu na úhradu stravy na bežnom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky 
súvisiace so stravovaním. Kontrolou bolo zistené, že na uvedenom účte vedie (kumuluje) 
rozpočtová organizácia aj prostriedky na úhradu režijných nákladov, ktoré pri použití (úhrade 
faktúry) prevádza na príjmový účet a používa z výdavkového účtu. V prípade režijných 
nákladov uvedený postup nie je v súlade s cit. paragrafom zákona. Kontrolou bolo zistené, 
že uvedené prostriedky však neboli použité v rozpore so zásadou hospodárnosti a efektívnosti. 
Prostriedky na čiastočnú úhradu nákladov za ŠKD a ŠSZČ boli vyberané v hotovosti do 
pokladne a boli prevádzané na príjmový účet organizácie a použité prostredníctvom 
výdavkového účtu v súlade s § 22 ods. 4 cit. zákona.  
Prostriedky od dodávateľov potravín (2% z objemu dodávok) boli na základe darovacích 
zmlúv vedené na mimorozpočtovom účte (darovacom účte) a v kontrolovanom období boli 
použité 1-krát vo výške 600 € v súlade so zákonom. 
Nesprávne použitá rozpočtová klasifikácia výdavkov v týchto prípadoch: výmer za 
komunálny odpad, upgrade softvéru, preprava detí do L.Mikuláša 21.6.2011, čím organizácia 
nepostupovala v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy. 
 
1.5 Inventarizácia majetku  
Riaditeľka školy vydala Príkaz k vykonaniu riadnej inventarizácie dňa 12.11.2011 v zmysle 
zákona č. 431/2002 Z. z. k 31.12.2011. Súčasťou príkazu bol časový harmonogram postupu 
prác a menovanie hlavnej a čiastkových inventarizačných komisií.  
Fyzická inventúra bola vykonaná pri dlhodobom hmotnom majetku, drobnom hmotnom 
majetku, materiáli na sklade (v tom čistiace prostriedky a potraviny), pri zvláštnych učebných 
pomôckach , učebných pomôckach za jednotlivé kabinety a v  školskej knižnici.  
Dokladová inventúra bola vykonaná za účty 021, 022, 042, 081,082, 221, 222, 223, 321,  378, 
384, 342, 336, 379, 323,  324, 381, 428, 355, 351, 357. Z fyzickej a dokladovej inventúry boli 
spracované inventúrne súpisy, ktoré neobsahovali zoznam skutočného stavu rozdielu 
majetku a záväzkov a odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov 
v zmysle § 30 ods. 2 g) a h) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 
V prípade SYU 324 – prijaté preddavky (preplatky stravného), nebola vykonaná 
inventarizácia správne, pretože súpis preplatkov podľa stravníkov nezodpovedá stavu 
v účtovníctve. V prípade SYU 112 – materiál na sklade (čistiace prostriedky a sklad 
potravín) účtovný stav nezodpovedá skutočnosti v prípade skladu potravín – rozdiel 11,92 €. 
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Inventarizačný zápis bol spracovaný v textovej a tabuľkovej forme (tab. č. 1 a 2)  a obsahoval 
náležitosti v zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 
Organizácia vyradila v kontrolovanom období na návrh vyraďovacej komisie majetok 
v hodnote celkom 13 748,99 € v tom drobný hmotný majetok (DrHM I a II), učebné pomôcky 
(UP a ZUP), učebnice. K vyraďovaným elektrickým spotrebičom bol doložený odborný 
posudok o ich nefunkčnosti. Správa o likvidácii vyradeného majetku bola spracovaná 
22.12.2011 s konštatovaním, že vyradené predmety boli zničené a vyhodené do kontajnerov.  
Kontrola pokladne bola vykonaná 16.3.2011,28.6.2011,26.9.2011,27.10.2011. Bol doložený 
záznam z vykonanej kontroly vedenia pokladne, v ktorom bolo uvedené, že zostatok 
pokladničnej hotovosti (doložený rozpisom zostatku pokladničnej hotovosti) súhlasí so 
zúčtovanými dokladmi k uvedenému dátumu a nebol zistený rozdiel pokladničnej hotovosti. 
Pri kontrole vykonanej 27.10.2011 je uvedený zostatok pokladne z 26.10.2011. Kontrolná 
skupina konštatuje, že skutočný stav pokladničnej hotovosti nebol porovnaný so stavom 
účtovným, čím nebol dodržaný § 29 ods. 3 a § 30 ods. 2 a 3 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v platnom znení.  
 
1.6  Verejné obstarávanie 
Škola má vypracovanú Smernicu riaditeľa školy o procesoch verejného obstarávania 
s účinnosťou od  1.1.2009. Súčasťou smernice je príloha č. 1, v ktorej sú určené „Okruhy 
obstarávania s maximálnym finančným limitom, do ktorého nie je potrebné vykonať 
oslovenie viacerých podnikateľov“. Náhodilou kontrolou bolo zistené, že organizácia 
nepostupovala v zmysle svojej internej smernice, tj. nevykonala prieskum trhu pri 
zákazke s nízkou hodnotou v týchto prípadoch: M-tech partner - dodávka žalúzií vrátane 
montáže, Daffer nákup DrHM, Mercator nákup DrhM.  
Prieskum trhu pri dodávkach potravín do ŠJ bol realizovaný mesačne v zmysle usmernení 
zriaďovateľa. 
 
1.7  Školská jedáleň 
Dodávky potravín do ŠJ boli realizované na základe objednávok. S dodávateľmi boli 
uzatvorené darovacie zmluvy (2% z obratu).  
Listom primátora mesta z 15.1.2009 bola stanovená hodnota stravného lístka pre zamestnanca 
na 2,22 € s účinnosťou od 1.1.2009. Zamestnávateľ hradí z hodnoty stravného v zmysle § 152 
Zákonníka práce minimálne 55 %, t.j. 1,22 €. Prechodom do 2.finančného pásma stravného 
bola táto suma zvýšená na 2,35 €  a príspevok od zamestnávateľa na 1,29 €. ŠJ fakturovala 
zamestnávateľovi tieto náklady spojené so zabezpečovaním stravovania zamestnancov. 
Kontrolou bolo zistené, že tieto náklady boli v účtovníctve podchytené, t.j. predpis a úhrada 
faktúry, pričom prostriedky boli využité na úhradu prevádzkových nákladov ŠJ.  
ŠJ sa podieľala na úhrade výdavkov organizácie na elektrinu, vodné a stočné a plyn na 
základe interných faktúr vystavených na základe odpočtu podľa vodomeru a elektromeru 
a percentuálnym podielom z objemu spotrebovaného plynu. 
V ŠJ sa v kontrolovanom období stravovali aj cudzí stravníci, k čomu mala súhlas odboru 
školstva, kultúry a športu z 27.5.2009. Do júna 2011 to boli žiaci a zamestnanci Cirkevnej 
ZŠ sv. Gorazda k čomu bola podpísaná Dohoda na obdobie od 2.9.2010 – 30.6.2011 
a Dodatok č. 1 a č. 2 zo dňa 3.1.2011, v ktorých bola dohodnutá výška úhrady režijných 
nákladov za zamestnancov vo výške 1,29 € za jeden odobratý obed a za žiakov vo výške 1,32 
€ za jeden odobratý obed. V kontrolovanom období boli uvedené režijné náklady uhradené.     
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1.8  Zmluvné vzťahy 
V kontrolovanom období r. 2011 bola v platnosti Smernica primátora mesta SP-22 Pravidlá 
pre prenechávanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov do nájmu 1. vydanie 
a od 29.4.2011 jej 2.vydanie. Podľa bodu 3.7. uvedených smerníc, ak doba nájmu NP nemá 
trvať dlhšie ako 10 dní v rámci 1 kalendárneho mesiaca je možné nájomnú zmluvu uzatvoriť 
bez obchodnej verejnej súťaže, pričom súhlas mesta sa nevyžaduje a v smernici sú uvedené 
najnižšie ceny nájmu príslušných NP. Ostatné zmluvy sú uzatvárané cestou obchodnej 
verejnej súťaže. 
Kontrolovaný subjekt mal v r. 2011 uzatvorené zmluvy: 
1/Nájomná zmluva s ŠK TEAKWON DO na obdobie od 1.10.2010-30.6.2011 
Uvedená zmluva o nájme NP bola uzatvorená štatutárnym zástupcom školy v zmysle v tom 
čase platnej smernice primátora č. 9/2007. Predmetom zmluvy bolo poskytnutie telocvične na 
2 hod. týždenne. Cena nájmu bola stanovená na 6,64 € /hod. a úhrada za energie bola 
stanovená vo výške 1,66 €/mesiac. Kontrolná skupina konštatuje, že výška nájomného bola 
stanovená v zmysle v tom čase platnej smernice primátora mesta č. 9/2007. Kontrolou bolo 
zistené, že nájomca uhradil nájomné v 2 splátkach v apríli vo výške 144,42 € a v júni vo 
výške 152 €. V 1.prípade išlo o úhradu za 20 hod. užívania telocvične, v 2. prípade v doklade 
k úhrade nebol uvedený počet hodín užívania telocvične. V oboch prípadoch išlo o úhradu do 
pokladne v jednej sume, ktorá bola následne prevedená na príjmový účet. Kontrolná skupina 
konštatuje, že uvedený postup pri úhrade nie je v súlade s platnými účtovnými postupmi 
pre rozpočtové organizácie, kde refundácie za energie, majú byť smerované na výdavkový 
účet. Tiež nebolo uvedené obdobie, ktorého sa úhrada za nájom týka, resp. odvolávka na 
zmluvu, čo je potrebné pre správne zachytenie v účtovníctve, čím tento účtovný doklad 
nebol úplný v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
2/Nájomná zmluva s ŠK TEAKWON DO na obdobie od 1.10.2011-30.6.2012 
Predmetom zmluvy bolo poskytnutie telocvične na 2 hod. týždenne. Cena nájmu bola 
stanovená na 7 € /hod. a úhrada za energie bola stanovená vo výške 2 €/mesiac. Kontrolná 
skupina konštatuje, že výška nájomného bola stanovená v zmysle v tom čase platnej smernice 
primátora mesta SP-22 2.vydanie. Kontrolou bolo zistené, že do konca r. 2011 bola 
uskutočnená úhrada vo výške 174 € do pokladne a následne prevedená na príjmový účet, 
pričom k úhrade nebol uvedený počet hodín užívania telocvične a výška úhrady za energie, 
čím tento účtovný doklad nebol úplný v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve. 
3/Nájomná zmluva na prevádzkovanie minibufetu „POHLADENIE“ od 1.9.2010-30.6.2011 
Uvedená zmluva o nájme NP bola uzatvorená štatutárnym zástupcom školy v zmysle v tom 
čase platnej smernice primátora č. 9/2007. Predmetom zmluvy bolo prevádzkovanie 
minibufetu počas šk.roka v dopoludňajších hodinách mimo prázdnin. Úhrada bola stanovená 
vo výške 7,47 € mesačne v zmysle bodu 9 platnej smernice (výška nájmu v školách 
a šk.zariadeniach). V zmluve bola vyčíslená aj úhrada za energie vo výške 1,66 €, avšak ako 
suma z celkovej úhrady, čo  nie je v súlade s cit. smernicou. Kontrolná skupina konštatuje, že 
v tomto prípade nebola stanovená úhrada za energie nad rámec nájomného upraveného 
v smernici primátora mesta č. 9/2007 ktorou sa stanovuje výška nájomného za nebytové 
priestory vo vlastníctve mesta Prešov. Kontrolou bolo zistené, že nájomné za 10 mesiacov 
bolo uhradené na príjmový účet 23.6.2011. Aj v tomto prípade je potrebné postupovať 
v zmysle platných účtovných postupov a § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
a účtovať príjem v období, s ktorým časovo a vecne súvisí. 
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4/Nájomná zmluva na prevádzkovanie minibufetu „POHLADENIE“ od 16.9.2011 na dobu 
neurčitú 
Predmetom nájmu je priestor o výmere 9 m2 za účelom prevádzkovania minibufetu. Úhrada 
je stanovená vo výške 37,50 € mesačne v zmysle súhlasu primátora a ročného nájomného vo 
výške 50 €/m2/rok, avšak v zmluve nie je vyčíslenie úhrady za energie nad rámec 
nájomného. K uvedenej zmluve bol podpísaný Dodatok č. 1 z 21.11.2011, v ktorom bola 
zmenená výmera prenajímaného priestoru z 9 m2 na 5 m2, k čomu bol doložený súhlas 
primátora mesta k úprave prenajímanej plochy, pričom ostatné časti pôvodného súhlasu 
k prenájmu zostali nezmenené. Cena za prenájom bola prepočítaná na novú výmeru 
prenajímanej plochy, a to vo výške 20,80 € mesačne, avšak ani v dodatku nebola vyčíslená 
úhrada za energie nad rámec stanoveného nájomného, čím prenajímateľ – základná 
škola nepostupovala v zmysle bodu 3.8 smernice primátora mesta SP-22 2.vydanie. 
Kontrolou bolo zistené, že do konca roka 2011 bolo uhradené nájomné za obdobie september 
– december 2011. 
5/Zmluva o nájme nebytových priestorov s DENT-PREV,s.r.o. 
Zmluva bola uzatvorená 1.4.2008 na dobu určitú – na 5 rokov. K tomu bol doložený súhlas 
primátora mesta z 21.4.2008 na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy od 1.4.2008 na dobu 
neurčitú s podmienkou,že výška nájmu bude stanovená podľa smernice primátora mesta č. 
9/2007.  Predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 69 m2 za účelom ambulancie 
s príslušenstvom. Ročné nájomné bolo stanovené vo výške 62 100 Sk, nad rámec nájomného 
uhrádza nájomca polročne náklady na spotrebu vodného a stočného na základe odberu 
zaznamenaného vodomerom. Mesačné nájomné bolo stanovené vo výške 5 175 Sk, t.j. 171,78 
€ a v kontrolovanom období bolo uhradené. V čl. III zmluvy je ustanovenie, že zmluvné 
strany sa dohodli, že s ohľadom na možný pohyb cien môže byť výška nájomného a spotreba 
vody upravená. Kontrolou bolo zistené, že výška nájomného nebola stanovená v zmysle 
smernice č. 9/2007, kde podľa bodu 3.4. je stanovené nájomné pre suterén a podlažie 1000 
Sk a pre prízemie 1 400 Sk. V zmluve bolo dohodnuté nájomné po prepočte 900 Sk/m2/rok. 
Taktiež do zmluvy nebola premietnutá doba nájmu stanovená v súhlase primátora, a to 
na dobu neurčitú.  
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov s RAJO. a.s.  
Zmluva je uzatváraná  na školský rok. Predmetom zmluvy je distribúcia mliečnych výrobkov 
prostredníctvom predajných automatov. Za týmto účelom škola prenecháva priestor, na 
ktorom stojí predajný automat do prenájmu spoločnosti RAJO, a.s. Mesačné nájomné činí 
0,03 € a je uhrádzané polročne. Úhrada za energie činí 8,30 € mesačne s výnimkou mesiacov 
júl a august. V kontrolovanom období bola vykonaná úhrada nájomného a energií 2-krát, a to 
20.6.2011 a 8.12.2011na príjmový účet. Uvedený postup pri úhrade nie je v súlade 
s platnými účtovnými postupmi pre rozpočtové organizácie, kde refundácie za energie 
majú byť smerované na výdavkový účet. 
 
1.9  Záver 
Vykonanou následnou finančnou kontrolou hospodárenia za r. 2011 konštatujeme: 
-predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná pri všetkých finančných operáciách, čím 
organizácia nepostupovala v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v platnom znení 
-v niektorých prípadoch organizácia nedodržala zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v platnom znení (zúčtovanie bežného transferu do výnosov, účtovanie predpisu faktúry, 
nevyfakturované dodávky potravín na konci mesiaca, predpis poplatku ŠSZČ, v 1 prípade 
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časovo nerozlíšené náklady, nedoložené opravné účtovné doklady, niektoré doklady 
z registračnej pokladne neboli čitateľné) 
-formálny nedostatok: neaktualizované interné smernice a neúplnosť niektorých 
objednávok  
-v 3 prípadoch v priebehu roka nesúlad zostatku skladu potravín so stavom v účtovníctve 
-v prípade ŠJ kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle svojej internej smernice, kedy 
niektoré položky DHM I neboli zaevidované v počte a v hodnote podľa faktúry, iné 
neboli zaevidované 
-v prípade inventarizácie – inventúrne súpisy neobsahovali niektoré náležitosti v zmysle § 
30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.  a nesprávne vykonaná inventarizácia v prípade 
preplatkov za stravné (SYU 324), v prípade skladu potravín (SYU 112) a v prípade 
pokladnice (SYU 211), čím organizácia nedodržala § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v platnom znení   
- organizácia nepostupovala v zmysle svojej internej smernice, tj. v niekoľkých prípadoch 
nevykonala prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou  
-pri prenájme telocvične nebola správne smerovaná platba za úhradu energie, nebol vykázaný 
počet hodín užívania telocvične – nedodržanie § 10 ods. 1 a § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v platnom znení 
-pri prenájme priestoru za účelom bufetu nebola vyčíslená úhrada za energie nad rámec 
stanoveného nájomného, čím prenajímateľ – základná škola nepostupovala v zmysle bodu 
3.8 smernice primátora mesta SP-22 2.vydanie 
-v prípade prenájmu priestorov pre zubnú ambulanciu výška nájomného nebola stanovená 
v zmysle smernice č. 9/2007 a do zmluvy nebola premietnutá doba nájmu stanovená 
v súhlase primátora 
 
Správa o výsledkoch vykonanej kontroly bola prerokovaná na úrovni riaditeľky ZŠ  za 
účasti vedúceho oddelenia školstva Sekcie strategického rozvoja dňa 16.1.2013 
a kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov a predložiť ich kontrolnému orgánu do 28.2.2013. 
 
 
2. Následná finančná kontrola hospodárenia v Technických službách mesta Prešov, a.s. 

 
Technické služby  mesta Prešov, akciová spoločnosť (ďalej len TSmP, a. s.) bola založená  
zakladateľskou listinou zo dňa 30.11.1995, kde zakladateľom je mesto Prešov so 100 % 
majetkovou účasťou. 
Stanovy spoločnosti boli schválené 30.11.1995. K dátumu kontroly boli doplnené 7 
dodatkami, úplne znenie stanov je zo dňa 6.5.2009. 
K 31.12.2011 spoločnosť zamestnávala 107 zamestnancov. 
V priebehu roku 2011 došlo k výmene v riadiacich orgánoch spoločnosti. Mesto Prešov, v 
zastúpení primátorom mesta, ako jediný akcionár spoločnosti rozhodnutím jediného akcionára 
urobenom pri výkone pôsobnosti VZ dňa 14.9.2011, odvolal z funkcie členov predstavenstva 
a dozornej rady všetkých členov k 14.9.2011. 
Predstavenstvom spoločnosti bol dňa 6.10.2011 menovaný do funkcie nový výkonný riaditeľ 
spoločnosti Ing. Jozef Višňovský. 
K tomu istému dátumu bola odvolaná dovtedajšia výkonná riaditeľka spoločnosti Ing. Andrea 
Marcinková. 
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V roku 2011 predstavenstvo spoločnosti zasadalo 16x (stanovy určujú minimálne raz za 30 
dní), dozorná rada 3x, čo je v súlade so stanovami spoločnosti.  
 
2.1 Kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly 
Predchádzajúca kontrola hospodárenia v spoločnosti bola vykonaná v roku 2009. Kontrola 
bola ukončená Správou z kontroly č. 9/2009 zo dňa 16.11.2009.  
Kontrola prijatých opatrení bola vykonaná v roku  2010. Kontrola bola ukončená Záznamom 
z kontroly plnenia opatrení. Prijatých opatrení bolo 12, z toho 1 opatrenie bolo v štádiu 
plnenia. Jednalo sa o opatrenie č. 1.:  
Odstrániť existujúci nesúlad medzi Stanovami spoločnosti a Zmluvou o výkone člena funkcie 
predstavenstva a dozornej rady. Nesúlad riešiť schválením novelizácie stanov spoločnosti 
Valným zhromaždením, ktoré uvedený nedostatok odstránia.  
Nesúlad sa týkal spôsobu vyplácania odmien členom predstavenstva a dozornej rady. 
Zodpovední: Valné zhromaždenie, výkonný riaditeľ a.s. 
Termín: 31.3.2010 
Plnenie: TSmP, a. s. listom zo dňa 6.4.2010 informovali jediného akcionára spoločnosti 
o potrebe zmeny Stanov spoločnosti. Podľa stanoviska advokátskej kancelárie Palša a Partneri 
tento nesúlad môže odstrániť len akcionár (mesto v zastúpení primátorom) na valnom 
zhromaždení, čo sa nestalo. 
Konštatujeme, že opatrenie týkajúce sa nesúladu medzi Stanovami spoločnosti 
a Zmluvou o výkone člena predstavenstva a DR nie je splnené. 
 
2.2 Zmluvné vzťahy 
Predmetom kontroly boli tieto zmluvy uzatvorené s mestom Prešov: 
 
2.2.1  Nájomná zmluva o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch zo dňa 5.1.2005 
Ročný nájom vo výške 66 387,84 €, výmera 1011,09 ha. K 31.12.2011 boli ku zmluve 
uzatvorené 2 dodatky, ktoré sa týkali výpovedných dôvodov a formy úhrady.  
V bode VII. Iné dojednania sa nájomca,  ktorým sú TSmP zaväzuje realizovať práce 
v hodnote 9 958,17 € z vlastných prostriedkov v súlade s Generálnym plánom lesného 
parku mesta Prešov s dôrazom na rekreačné využitie mestských lesov, pričom ročné, vecné 
a objemové úlohy budú vopred písomne vždy k 31.12. dohodnuté s vlastníkom. 
Kontrolovaný subjekt  listom zo dňa 23.2.2011 zaslal Odboru správy mestského majetku 
(OSMM) Návrh nevyhnutných činností pri udržiavaní a realizácií lesoparku v roku 2011. 
Keďže do konca júna 2011 TSmP, a.s. neobdŕžali od mesta žiadne stanovisko, požiadali 
mesto, aby tak učinilo do 15.7.2011. Listom zo dňa 1.7.2011 OSMM informoval TSmP, že 
Návrh nevyhnutných činností pri udržiavaní a realizácií lesoparku v roku 2011 postúpil 
Odboru hlavného architekta MsÚ, ako gestorovi tvorby lesoparku.  
O výsledku mal byť kontrolovaný subjekt informovaný, čo sa nestalo. Keďže žiadna ďalšia 
komunikácia v tejto veci nebola ku kontrole predložená, dôvod neudelenia súhlasu nie je 
známy. 
Návrh nevyhnutných činností pri udržiavaní a realizácií lesoparku bol vo výške 6 960 €, nie 
vo výške 9 958,17 € ako je zmluvne dohodnuté.  
K 31.12.2011 kontrolovaný subjekt mal voči mestu záväzok vo výške 33 193,92 €, čo je 
polovica ročného nájomného. 
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Dodatok č. 3 zo dňa 7.8.2012, ktorým sa upravuje ročné nájomné ako aj forma realizovania 
prác pre prenajímateľa v súlade s Generálnym plánom lesného parku mesta Prešov, nebol 
predmetom kontroly. 
 
2.2.2 Nájomná zmluva  na prenájom hmotného investičného majetku zo dňa 1.1.1996 
Predmetom zmluvy je prenájom hmotného investičného majetku. Zmluva má 4 dodatky, 
posledným dodatkom sa menila zmluva na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.1.2010, a cena 
nájmu sa stanovila na 17 960 €, čo je predpokladaná výška ročných odpisov prenajatého 
majetku. Úhrada nájomného bola stanovená v dvoch splátkach:  8 980 € do 30.6. bežného 
roka, 8 980 € do 30.11. bežného roka. 
K 31.12.2011 TSmP vykazovali voči mestu záväzok vo výške jednej splátky, to je 8 980 €. 
 
2.2.3  Nájomná zmluva č. 27/2005 na prenájom hájovne chata Borkút 
Výška nájomného v sume 165,98 € ročne. Nájomné uhradené v celej sume. 
 
2.2.4  Zmluva o dielo zo dňa 2.1.1996 
Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, zmluva má 38 dodatkov, čím sa stáva neprehľadnou. 
Pre rok 2011 platil Dodatok č. 33/2010 zo dňa 22.12.2010 a konečná cena diela pre rok 2011 
bola stanovená ďalšími dodatkami takto: 
4.1. – nakladanie s odpadom                      3 439 263 €      /D38/2011/ 
4.2. – náboženské a iné spoločenské služby     8 000 €      /D35/2011/ 
4.3. – verejnoprospešné služby                         20 000 €      /D35/2011/ 
4.4. – prevádzka a údržba verejných WC      39 400 €      /D36/2011/ 
4.5. – údržba a oprava trhovísk                             640 €      /D35/2011/ 
Spolu                                                               3 507 303 € 
Výška ceny diela na jednotlivé činnosti bola odsúhlasená v MsZ formou rozpočtových 
opatrení. 
Plnenie pohľadávok z nájomných zmlúv a zmlúv o dielo bolo vzájomne započítané 
31.1.2012, na základe čoho mesto uhradilo pohľadávku TSmP v sume 22 134,22 €.  
 
 
2.2.5  Mandátna zmluva zo dňa 2.1.1996 
Zmluva uzavretá na dobu neurčitú, predmetom zmluvy je spravovať majetok mandanta 
a výkon iných činností, za čo sa mandant zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Pre rok 2011 bol 
v platnosti Dodatok č. 5/1999, v ktorom bola dohodnutá ročná odplata vo výške  2 489,55 €, 
tú mesto v kontrolovanom období uhradilo v dvoch splátkach. 
Zmluva má 10 dodatkov a 6 protokolov.  
 
2.2.6  Kúpne zmluvy zo dňa 1.1.1996 
Predmetom zmluvy sú hnuteľné veci, kúpna cena bola stanovená v sume 31 048,20 € 
a 15 506,40 €. 
 
2.2.7  Zmluva o prekládke komunálneho odpadu a jeho preprave na skládku zo dňa 5.1.1998 
Predmetom zmluvy je vykonávanie prekládky komunálneho odpadu mesta Prešov 
dodávateľom Duteko,a.s., Prešov, na prekládkovej stanici komunálneho odpadu v lokalite 
strediska Cemjata a zabezpečovanie jeho prepravy na skládku Hanušovce – Petrovce. 
Oznámením o zmene ceny na základe Dodatku č. 7 k Zmluve o prekládke komunálneho 
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odpadu a jeho preprave na skládku zo dňa 29.11.2008, došlo k zvýšeniu pôvodnej ceny  14,54 
€/t bez DPH o výšku miery inflácie za rok 2010. Po navýšení ceny o túto mieru inflácie bola 
cena pre rok 2011 vo výške  14,69 €/t. Dodávateľ sa zaväzuje fakturovať objednávateľovi za 
vykonávanie prekládky a prepravy jedenkrát mesačne podľa množstva prevzatého 
a prepraveného odpadu – na základe váhových lístkov. Vykonanou kontrolou konštatujeme 
dodržiavanie ustanovení zmluvy v časti týkajúcej sa ceny  a fakturáciu v súlade 
s ustanoveniami  dodatkov k zmluve.  
 
2.2.8  Zmluva o skládkovaní tuhého komunálneho odpadu zo dňa 25.10.1996 
Zmluva bola uzatvorená medzi TSmP, a.s. a firmou OZÓN Hanušovce, s.r.o. v súlade 
s ustanoveniami zmluvy o skládkovaní odpadu medzi Mestom Prešov a Mestom Hanušovce 
nad Topľou. Účelom zmluvy je skládkovanie tuhého komunálneho odpadu, ktorého zber 
zabezpečujú TSmP, a.s. na skládke komunálneho odpadu Hanušovce- Petrovce. Firma OZÓN 
sa zaväzuje prevziať odpad na mieste skládky. Fakturácia sa má vykonávať na základe 
váhových lístkov. V zmysle dodatkov k zmluve bola cena za odobratú tonu odpadu na rok 
2011 navýšená o mieru inflácie za predchádzajúci rok na výšku 33,35 €/t bez DPH. 
Vykonanou kontrolou konštatujeme dodržiavanie dohodnutých zmluvných cien.  
 
Vykonanou kontrolou zmlúv uzavretých s mestom Prešov konštatujeme potrebu ich 
aktualizácie a zjednotenia vzhľadom  na veľké množstvo dodatkov k uzatvoreným zmluvám 
a prelínania sa dohodnutých výkonov v rôznych zmluvách. 
 
2.3  Hospodárenie spoločnosti 
Hlavná činnosť  spoločnosti v kontrolovanom období bola zameraná na:  

- Nakladanie s odpadmi 
- Prevádzkovanie cintorínov a pohrebné služby 
- Cestná nákladná motorová doprava 
- Správa trhovísk  
- Lesníctvo a ťažba dreva 
- Ostatné remeselné činnosti potrebné k správe mestského majetku                      

Výnosy  celkom                     3 853 422 €                          
Náklady celkom                    3 768 477 €            
Hospodársky výsledok        +   84 945 € 
Spoločnosť vykázala za rok 2011 zisk  vo výške 84 945,07 €, z rozpočtu mesta bol 
poskytnutý kapitálový transfer na nákup nákladného automobilu v sume  7 873 €. 
 
2.3.1 Nakladanie s odpadmi - Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba 
Výnosy   3 364 952 € 
Náklady  2 786 277 € 
HV           + 578 675 € 
Na zvoze, prekládke, preprave a skládkovaní komunálneho odpadu sa podieľajú TSmP, 
Duteko, a. s., Prešov a OZÓN Hanušovce, a.s. 
Komunálny odpad  sa zberovými vozidlami  TSmP vyváža  na prekládkovú stanicu Cemjata.  
Duteko, a. s., Prešov: Prekládku komunálneho odpadu na prekládkovej stanici  Cemjata 
vykonáva firma Duteko, a.s., Prešov. Tu sa komunálny odpad odváži a ďalej ho firma 
prepravuje na skládku komunálneho odpadu Hanušovce – Petrovce. Po navýšení ceny o mieru 
inflácie za rok 2010, bola cena prekládky a prepravy vo výške 14,69 €/t bez DPH. 
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OZÓN Hanušovce, a.s.: Komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním, túto činnosť 
zabezpečuje firma OZÓN Hanušovce, a. s. Po navýšení ceny o mieru inflácie za rok 2010 
bola dohodou zmluvných strán stanovená cena pre rok 2011 vo výške 33,35 €/t bez DPH. 
Pre fakturáciu medzi Dutekom a TSmP slúžia vážne lístky za odpad vystavené Dutekom, a. s. 
na prekládkovej stanici Cemjata.  
Dodávateľom služby, t. j. Ozónom, bolo fakturované za skládkovanie a likvidáciu odpadu do 
výšky tonáže, ktoré bolo odvážené firmou Duteko a. s., na Cemjate. 
Náhodilou kontrolou fakturovaného množstva, ceny a vážnych lístkov, nedostatky neboli 
zistené. 
 
2.3.2  Pohrebné a cintorínske služby 
Výnosy    321 345 € 
Náklady   313 315 € 
HV             + 8 030 € 
TSmP a.s. zabezpečujú správu a bežnú údržbu 8 cintorínov o celkovej rozlohe 18,7 ha.  
Na základe § 18 ods. 2 a § 1 zákona č. 131/2010 Z.z.  o pohrebníctve, bolo uznesením MsZ č. 
60/2011 zo dňa 25.5.2011 prijaté VZN mesta Prešov č. 4/2011, ktorým sa schvaľuje 
Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov. Súčasťou prevádzkového 
poriadku je Plán miest na pochovávanie a Cenník služieb, ktorý zahŕňa ceny za služby 
týkajúce sa správy pohrebísk, t. j. cintorínov, napr. pridelenie jedného nového hrobového 
miesta k následnému alebo bez následného pochovávania, výkop hrobu, sociálne pohreby, 
orez stromov, výruby stromov, odstraňovanie snehu, ručné posypy atď. 
Dodatkom č. 34/2011 k Zmluve o dielo zo dňa 2.1.1996 (viď bod 2.4. správy) sa zmluvné 
strany mesto a TSmP dohodli na novom Cenníku prác a služieb na kalendárny rok 2011, ktorý 
bol platný od 1.1.2011. Nový cenník bol doplnený o všeobecné pohrebné služby a v rámci 
nich boli stanovené ceny za nájom jedného hrobového miesta na 10 rokov, takto: 
63    Štandardné hrobové miesto na 10 rokov                   97,629 €  bez DPH 
64    Detské hrobové miesto na 10 rokov                           69,735 €  bez DPH 
65    Urnové hrobové miesto na 10 rokov                          69,735 €  bez DPH 
Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade nájmu za hrobové miesta sa jedná o cintorínsku službu 
(pohrebisko), nie o službu súvisiacu s pohrebom (pohrebnú službu), tieto ceny mali byť 
súčasťou Cenníka služieb, ktorý je ako príloha k VZN č. 4/2011 a mali byť odsúhlasené 
v MsZ. 
Za prenájom hrobových miest sa platilo na 3 cintorínoch a to: hlavný cintorín, cintorín 
v Nižnej Šebastovej a cintorín v Solivare.  
Tržby za nájom hrobových miest sú tržbami kontrolovaného subjektu a v minulom roku 
dosiahli výšku 104 173,93 €. 
 
2.3.3 Mestské lesy 
Na základe Nájomnej  zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch zo dňa 
5.1.2005, má spoločnosť v nájme lesné pozemky o výmere 1011,09 ha.  
V roku 2011 bolo vyťažených 5 879,60 m3 drevnej hmoty.  
Cena dreva pri predaji bola stanovená Cenníkom listnatých a ihličnatých sortimentov 
surového dreva, ktorý bol schválený predstavenstvom spoločnosti, platný od 1.2.2011. 
Súčasťou cenníka je aj „ostatný sortiment surového dreva“ a to haluzina listnatá, ihličnatá 
a čečina priemyselná. Tento sortiment sa meria v priestorových metroch (PRM), resp. čečina 
sa váži v kg. 
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Situáciou v lesoch, ktorá sa  týkala  zásob  lesných porastov sa kontrolovaný subjekt zaoberal  
v minulom období tým, že požiadal oprávnenú spoločnosť zistiť skutočnú zásobu lesných 
porastov v dielcoch na obnovných prvkoch, spracovať tieto údaje, porovnať ich s lesnou 
hospodárskou evidenciou, posúdiť správnosť zásahov vo vybraných dielcoch  a navrhnúť 
hospodárske opatrenia do ukončenia platnosti lesného hospodárskeho plánu. 
Výsledkom bol výstupný materiál – Podkladový elaborát a dodatok k elaborátu z roku 2010 a 
2011k zisťovaniu skutočného stavu vybraných porastov, v ktorom sa konštatuje, že zásoby 
v platnom LHP na obdobie rokov 2004 - 2013 v porovnaní so zisťovanými zásobami boli 
v niektorých jednotkách priestorového rozdelenia lesa podhodnotené a v niektorých 
nadhodnotené. V závere  elaborátu sa konštatuje, že rozdiely pri zistenej skutočnej zásobe 
porastov  v porovnaní s porastovou evidenciou ťažieb mohli nastať z viacerých dôvodov. 
Okrem elaborátu si dala spoločnosť  vyhotoviť aj Odborné vyjadrenia č. 17/2012 na 
Posúdenie návrhu na komplexné zhodnotenie hospodárenia v MsL Prešov, v ktorom sa 
neodporúča vykonanie komplexnej inventúry hospodárenia v lesoch z dôvodu vysokej 
časovej a následne aj finančnej náročnosti ako aj z dôvodu, že od začiatku platnosti LHP 
uplynula dlhá doba a existuje vysoký stupeň rozpracovania porastov v porovnaní s údajmi 
v LHP (program starostlivosti lesa).  
 
2.4  Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení 
Účtovná jednotka vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v platnom znení, v sústave podvojného účtovníctva, účtuje v účtovných knihách a to: 
v denníku účtovných operácií a v hlavnej knihe, čím dodržiava § 12 zákona o účtovníctve. 
Podľa § 13 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh, účtovný 
rozvrh kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil. 
Podľa § 14 je účtovná jednotka povinná viesť zoznam účtovných kníh a zoznam číselných 
znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovných knihách a v ostatných 
účtovných záznamoch s uvedením ich významu. Túto povinnosť si kontrolovaný subjekt plní. 
Účtovné prípady boli doložené účtovnými dokladmi, čím účtovná jednotka dodržiava § 6 
zákona o účtovníctve. Účtovné zápisy boli zaznamenávané v účtovných knihách tak, ako to 
ukladá § 11 zákona o účtovníctve. 
 
Účtovná  závierka bola zostavená v zmysle  § 17 zákona o účtovníctve a obsahuje súvahu, 
výkaz ziskov a strát a poznámky tak, ako to ukladá zákon. 
Účtovná závierka bola podľa ustanovenia § 19 overená audítorom. Audítora účtovnej 
jednotky podľa § 19 ods. 2 zákona o účtovníctve schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie 
alebo členská schôdza.  
Vo výpise z rokovania predstavenstva spoločnosti  TSmP, a.s. zo zasadnutia konaného dňa 
19.1.2012 za účasti jediného akcionára obchodnej spoločnosti TSmP, a.s. JUDr. Pavla 
Hagyariho, podpredseda predstavenstva Ing. Jozef Višňovský požiadal v bode 2 jediného 
akcionára o schválenie novej audítorky spoločnosti Ing. Daniely Bernátovej, z dôvodu 
dohodou ukončeného zmluvného vzťahu s predchádzajúcou audítorkou Ing. Vrbovskou.  
Jediný akcionár schválil audítorku spoločnosti TSmP, as.s., Ing. Danielu Bernátovu, o čom 
však nie je podpisový záznam jediného akcionára.  
Konštatujeme, že audítor nebol schválený valným zhromaždením, čím nebolo dodržané 
ustanovenie § 19 ods. 2 zákona o účtovníctve.   
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Povinnosť vyhotoviť výročnú správu, vrátane účtovnej závierky, správy audítora 
a ostatných podstatných  informáciách  podľa § 20 zákona o účtovníctve si účtovná 
jednotka splnila. 
 
2.4.1  Inventarizácia  
V zmysle § 29 a § 30 zákona o účtovníctve inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. 
Účtová jednotka vykonala inventarizáciu majetku v členení – dlhodobý hmotný a dlhodobý 
nehmotný majetok, zásoby skladu MTZ, PHM, drobného hmotného majetku a OOPP, 
druhotných surovín, dreva, tovaru a výrobkov pohrebníckych a cintorínskych služieb 
a materiálu CO.  
Inventarizácia bola vykonaná k 30.11.2011 s následným zohľadnením prírastkov a úbytkov za 
mesiac 12/2011. Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti bola vykonaná 
v zmysle zákona.  
Z inventarizácie boli na základe Príkazu výkonného riaditeľa č. 3/2011 vyhotovené dielčimi 
inventarizačnými komisiami (DIK) inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy. Dielčích 
inventarizačných komisií bolo 9. Ústredná inventarizačná komisia (ÚIK) vyhotovila 
inventarizačný zápis za celú spoločnosť.  
 
Náležitosti  
Inventúrne súpisy v niektorých prípadoch neobsahovali náležitosti podľa § 30 (deň 
začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, deň skočenia inventúry, miesto 
uloženia majetku, meno a podpisový záznam osoby hmotne zodpovednej za príslušný druh 
majetku, druh inventúry...). Náležitosti, ktoré mali byť uvedené v inventúrnych súpisov boli 
uvedené v inventarizačných zápisoch DIK; inventúrny súpis bol nesprávne pomenovaný ako 
„inventarizačný súpis“; inventúrny súpis obsahoval okrem fyzického stavu aj účtovný - ide o 
skutočnosti, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami zákona. V inventarizačnom zápise 9. 
DIK – ostatné zložky majetku, záväzky - boli okrem účtov určených v Príkaze výkonného 
riaditeľa 3/2011 uvedené aj účty, ktoré už boli zinventarizované v ostatných dielčích 
inventarizačných komisiách, čo považujeme za zbytočné a nesprávne.  
Inventarizačné rozdiely 
Pri inventarizácii zásob skladu MTZ boli zistené inventarizačné rozdiely – prebytok  + 47,73 
€ v meraných olejoch uskladnených v NONA nádobách a manko - 5,19 € v ostatnom 
skladovom materiáli. Účtová jednotka manko odôvodňuje chybou systému Softip. Manko 
bolo zúčtované do cenových rozdielov, prebytok bol prijatý na sklad so súvzťažným 
účtovaním do výnosov. 
Inventarizácia zásob dreva vykázala inventarizačný rozdiel + 972,6 €. Ústredná 
inventarizačná komisia akceptovala vysvetlenie uvedené v komentári, ktorý tvoril Prílohu č. 1 
k inventarizačnému zápisu dielčej komisie 8. DIK. Tento komentár odôvodňuje vznik 
rozdielu odchýlkami, ktoré mohli vzniknúť pri zisťovaní objemu drevnej hmoty 
a zaokrúhľovaní nameraných hodnôt (napr. výpočet je zaťažený nepravidelnosťou 
koreňových nábehov; plocha priečneho výrezu nie je pravidelný kruh a pod.). K otázke 
stanovenia objemu drevnej hmoty platí vyjadrenie  uvedené v časti 3.3 tejto správy. 
Zistený rozdiel nebol účtovne vysporiadaný s odvolávkou na uvedený komentár, čo 
považujeme za nesprávne. Zákon ukladá účtovnej jednotke inventarizačný rozdiel zaúčtovať 
do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou  overuje stav majetku, záväzkov, rozdielu 
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majetku a záväzkov. Konštatujeme nedodržanie ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v platnom znení.  
Pri kontrole účtovného stavu zásob dreva bol zistený nesúlad účtovného stavu uvedeného 
v inventarizačných zápisoch a účtovného stavu v účtovných knihách. Nesúlad bol 
odôvodnený precenením zásob, ktorý účtovná jednotka vykonala v mesiaci marec 2012. Tým 
dosiahla zníženie stavu zásob na sklade. Tento postup považujeme prinajmenšom za 
neštandardný.  
Vyradenie majetku 
V roku 2011 bol vyradený drobný majetok v hodnote 19 995,60 €, dlhodobý hmotný 
a nehmotný majetok v hodnote 15 744,66 € a skladové zásoby v hodnote 566,93 €. 
Likvidačná komisia vykonala podľa záznamov likvidáciu jednotlivých druhov vyradeného 
majetku v priebehu roka 2012.  
Záväzky a pohľadávky 
Pohľadávky celkom predstavovali k 31.12.2011 sumu 725 112  €.   
Pohľadávky voči Mestu Prešov sumu 673 790 € z toho po lehote splatnosti 344 734 €. V roku 
2011 boli odpísané nedobytné pohľadávky v sume 36 797,55  €.   
Záväzky celkovo predstavovali 1 011 634 €. Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu boli 
708 715  € z toho krátkodobé vo výške 687 583  €. 
Ostatné 
Dielči inventarizačný zápis 9. DIK- ostatné zložky majetku, záväzky - zahŕňa účty celkove za 
všetky druhy majetku, aj tie, ktoré už boli zinventarizované ostatnými DIK. Účty, pri ktorých 
bol v predchádzajúcich zápisoch vykázaný inventarizačný rozdiel, v zápise dielčej komisie    
č. 9 už vykázaný nebol - z toho vyplýva, že inventarizačný zápis bol vyhotovený formálne. 
Nasvedčuje tomu aj fakt, že bol vypracovaný neskôr, ako zápis ústrednej komisie, čo je 
nesprávny postup.  
Pri zásobách dreva bol inventarizáciou zistený rozdiel + 972,60 €, čo je hodnota 27,94 m3 
dreva (pri cene 34,81 €/ m3). V inventarizačných zápisoch a v komentári k súpisu sa však 
uvádza + 32,08 m3. Ide o chybný údaj, ktorý zrejme vznikol chybou pri zrátavaní zásob za 
jednotlivé sklady dreva (sklad Borkút  + 16,46 m3;  sklad Šindliar - 2,07 m3; sklad 
Vydumanec + 13,55 m3).  
 
2.4.2  Pokladňa 
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady sú chronologicky číslované, doklady spĺňali 
náležitosti účtovných dokladov. 
Pokladničná kniha je vedená denne, náhodilou kontrolou denných zostatkov pokladničnej 
hotovosti nebolo zistené prekročenie stanoveného limitu, ten si organizácia stanovila vo výške 
3 300 €. 
 
2.4.3 Objednávky 
Sú vedené v knihe objednávok v elektronickej forme. V novej smernici č. 2/2009 o obehu 
účtovných dokladov v podmienkach TSmP, a.s.,  vrátane dodatkov 1, 2, 3 nie je zapracovaný 
systém obehu objednávok, napr. kto ich zadáva, vyhotovuje a schvaľuje, do akej výšky 
a pod. 
Vykonanou kontrolou objednávok doložených k faktúram kontrolná skupina konštatuje, že  
pri  obstarávaní tovarov, služieb a prác do  50 € sa objednávky vo väčšine prípadov 
nevyhotovujú. Tie sa vyhotovujú až v prípadoch, ak hodnota objednávky presiahne 50 € (v 
zmysle Smernice č. 1/2010 o postupe TSmP, a.s. pri obstarávaní tovarov, služieb a prác). 
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Tým, že sa objednávky do 50 € nevyhotovujú, nie je  možnosť kontroly objednaného 
a fakturovaného tovaru.  
 
2.5  Verejné obstarávanie 
S účinnosťou od 14.4.2010 do 18.1.2012 mala organizácia v platnosti Smernicu č. 1/2010 
o postupe TSmP, a.s. pri obstarávaní tovarov, služieb a prác. Podľa nej pri zadávaní zákaziek 
s nízkymi hodnotami nebolo  potrebné vykonávať prieskum trhu v prípadoch, ak  

- Predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovarov a na  poskytnutie služby bola  
menšia ako  4 000 € 

- Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie  stavebných prác bola  nižšia ako  
20 000 € 

V prípadoch ak sú ceny pri zadávaní tovarov, prác a služieb pri zákazkách s nízkou hodnotou 
vyššie ako uvedené limity, bude sa vykonávať prieskum trhu s primeraným počtom 
záujemcov podľa povahy predmetu zákazky  a na základe možností a podmienok, v ktorých 
sa spoločnosť nachádza. 
Z predloženej dokumentácie týkajúcej sa verejného obstarávania konštatujeme, že cenovú 
ponuku spoločnosť vyžiadala na dodávky týchto tovarov, prác a služieb:  
dodávka tonerov, dodávka vriec na separovaný odpad, dodávka olejov a tukov, dodávka 
nádob na separovaný odpad, dodávka autoplášťov, dodávka farieb a lakov, dodávka hutného 
a železiarskeho tovaru, čistiacich a hygienických potrieb, kancelárskych potrieb, osobných 
ochranných prostriedkov, náhradných dielov na automobily, separačných kalendárov, výmena 
okien a dvier na budove,  Bajkalská ulica, monitorovací kamerový systém, dodávka osobného 
automobilu do terénu, elektronický dochádzkový systém, projekt na revitalizáciu Domu 
smútku, projekt na riešenie spracovania odpadu rastlinného pôvodu pre mesto Prešov a okolie 
v lokalite Cemjata. 
Ďalej organizácia použila pri obstarávaní tovarov, prác a služieb ostané formy verejného 
obstarávania a to: 

- Podprahová zákazka na poskytnutie služby – Strážna služba  
- Podlimitná zákazka na dodanie tovaru: špeciálne vozidlo s hákovým nakladačom na 

zvoz kontajnerov (85 000 € bez DPH) 
- Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru: motorová nafta, predpokladaná cena 319 000 

€ bez DPH 
Verejné obstarávanie v týchto prípadoch zabezpečovala odborne spôsobila osoba za odplatu. 
 
2.6  Ostatné zistenia 
2.6.1  Likvidačný list faktúry 
Pri každej faktúre, ktorá je podkladom  k úhrade, sa vyhotovuje tzv. Likvidačný list faktúry. 
Na likvidačnom liste je odvolávka na základe čoho dochádza k plneniu, väčšinou je to na 
základe zmlúv a objednávok. Vzhľadom na veľké množstvo zmluvných vzťahov (ako to 
vyplýva z evidencie zmlúv), odporúčame, aby na likvidačnom liste bolo konkrétne uvedené 
číslo zmluvy, dodatku k zmluve alebo číslo objednávky, čo umožní rýchlejšiu 
a prehľadnejšiu kontrolu zo strany vlastných zamestnancov, ako aj vonkajšej kontroly. 
 
2.6.2 Repre fond 
Čerpanie prostriedkov na reprezentáciu sa sleduje na účte 51310 Náklady na reprezentáciu. 
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Uznesením predstavenstva č. 44/2010  Predstavenstvo TSmP, a. s. schválilo fond pre 
pohostenie a dary na rok 2011 vo výške 1 660 €, tento bol k 31.12.2011 čerpaný vo výške 
1 984,11 €, čo je prekročenie o 324,11 € (19,5 %). 
V mesiaci  december 2011 bol z repre fondu zakúpený alkohol takto:  

- VPD č. 453 zo dňa 20.12.2011 celkom  430,68 €,  v tom nákup 49 fliaš alkoholu 
v sume 336,31 € (účel: vianočné posedenie) 

-  VPD č. 454 zo dňa 20.12.2011, úhrada faktúry z pokladne  za nákup 45 fliaš vína 
s potlačou firmy  v sume 634,00 € (účel: pohostenie, dary predst., DR) 

- Faktúra č. 110741 zo dňa 20.12.2011 za nákup 54 fliaš vína v sume  179,99 € (účel: 
neuvedený). 

Kontrolou  prostriedkov z repre fondu konštatujeme, že  finančné prostriedky na tento účel 
boli v mesiaci  december čerpané v neprimeranej výške a nehospodárne. Treba pri tom 
zobrať do úvahy stav, že prevažná väčšina príjmov kontrolovaného subjektu pochádza 
z mesta z verejných prostriedkov, ktoré mesto získalo od obyvateľov mesta. Dary poskytnuté 
pre predstavenstvo a DR sú prinajmenšom neštandardné, keď berieme do úvahy, že 
predstavenstvo odsúhlasuje dary samo sebe.  
 
VPD č. 447 zo dňa 19.12.2011 bol na základe dokladu z registračnej pokladnice v sume 33 € 
uhradený pracovný obed. K pokladničnému dokladu nie je uvedené, kto sa pracovného  obedu 
zúčastnil (s kým bolo rokovanie), čím nie je preukázateľná  opodstatnenosť výdavku v zmysle 
zákona o účtovníctve.  
 
2.7  Z á v e r  
Následnou finančnou kontrolou hospodárenia v TSmP, a.s. konštatujeme tieto kontrolné 
zistenia: 

- V roku 2011 spoločnosť vykázala zisk v objeme  84 945 € 
 

- 1 opatrenie z predchádzajúcej kontroly, ktoré sa týkalo  nesúladu medzi Stanovami 
spoločnosti a Zmluvou o výkone člena predstavenstva a dozornej rady v časti 
vyplácania odmien, nie je splnené 
 

- V roku 2011 nájomca nerealizoval práce v dohodnutom objeme  9 958,17 € 
z vlastných prostriedkov v zmysle uzatvorenej Nájomnej zmluvy o nájme lesných 
pozemkov na hospodárenie v lesoch zo dňa 5.1.2005 so zisteniami uvedenými 
v bode 2.2.1. tejto správy 
 

- Plnenie pohľadávok z nájomných zmlúv a zmlúv o dielo bolo vzájomne započítané 
31.1.2012, na základe čoho mesto uhradilo pohľadávku TSmP v sume 22 134,22 € 
 

- Dodržiavanie  cien stanovených v Cenníku služieb v jednotlivých činnostiach, ktoré 
vykonáva kontrolovaný subjekt 
 

- Vzhľadom  na skutočnosť, že v prípade nájmu za hrobové miesta sa jedná 
o cintorínsku službu (pohrebisko), nie o službu súvisiacu s pohrebom (pohrebnú 
službu), ceny za nájom hrobových miest mali byť súčasťou Cenníka služieb, 
ktorý je ako príloha k VZN č. 4/2011 a mali byť odsúhlasené v MsZ 
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- Porušenie § 19 zákona o účtovníctve v tom, že audítora neschválilo valné 
zhromaždenie o čom nie je podpisový záznam 
 

- Inventarizácia bola vykonaná so zisteniami tak, ako sa uvádza v bode 2.4.1. tejto 
správy 
 

- V interných normách  spoločnosť  nemá spracovaný interný objednávkový systém, 
rovnako nikde v interných normách sa neuvádza, že pri nákupe tovarov, prác a služieb 
do 50 € sa objednávky nevyhotovujú 
 

- V prípade verejného obstarávania spoločnosť dodržiavala internú smernicu č. 
1/2010 o postupe TSmP, a. s. pri obstarávaní tovarov, služieb a prác 
 

- V 3 prípadoch neprimerané a nehospodárne čerpanie fondu  určeného  na 
reprezentačné účely 
 

- Je potrebné  aktualizovať zmluvy s mestom vzhľadom  na veľké množstvo dodatkov 
a protokolov 

 
 
Správa o výsledkoch vykonanej kontroly bola prerokovaná na úrovni primátora mesta  za 
účasti výkonného riaditeľa TSMP, a.s., prednostu MsÚ v zastúpení riaditeľom  Sekcie 
služieb občanom a riaditeľa  Sekcie vnútornej správy a verejných činností dňa 16.1.2013 
a kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov a predložiť ich kontrolnému orgánu do 28.2.2013. 
 


