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Dôvodová správa 
 

 
Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 292/01 zo dňa 29.01.2013 bola v čase od 

05.02.2013 do 19.04.2013 vykonaná kontrola stavu verejných financií a majetku v meste, 
ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol, ktorej účelom bolo 
preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami, nakladaní s jeho majetkom, preverenie a vyhodnotenie plnenia opatrení 
prijatých na základe výsledkov predchádzajúcich kontrol. 

 
Mesto Prešov po ukončení tejto kontroly prerokovalo dňa 17.05.2013 protokol o výsledku 

kontroly, na základe čoho boli dňa 27.05.2013 prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou 
zistených nedostatkov.  

 
Protokol o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom 

kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol tvorí prílohu č 1. tohto materiálu. 
 
Prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov sú prílohou č. 2 tohto 

materiálu. 
 
Predseda NKÚ SR v súlade s § 20a ods. 1 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom 

kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov požiadal primátora 
mesta Prešov listom zo dňa 23.05.2013 č. Z-002998/2013/1110/PFA, ktorý bol doručený 
mestu Prešov dňa 31.05.2013, aby o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach na 
odstránenie kontrolou zistených nedostatkov informoval na najbližšom zasadnutí 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove. 

 
Z uvedeného dôvodu je tento materiál predložený na prerokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu v Prešove. 
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Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky 

Protokol 
o rysledku kontroly 

Podl'a poverenia predsedu NKU SR c. 292/01 z 29.01.2013 vykonali: 

Ing. Frantisek Palcak, veduci kontrolnej skupiny 

JUDr. Miroslav Burianek, clen kontrolnej skupiny 

Mgr. Lucia Vasiekova, elenka kontrolnej skupiny 


kontrolnu akciu stavu verejnych financii a majetku v meste, ktore je sidlom kraja a plnenie 
opatrenf z predchadzajucich kontrol, ktorej ucelom bolo preverit' sulad so vseobecne 
zavaznymi pravnymi predpismi pri hospodareni s verejnymi prostriedkami, nakladanf s jeho 
majetkom, preverenie a vyhodnotenie plnenia opatreni prijatych na zaklade vYsledkov 
predchadzajucich kontrbl. 

Kontrola bola vykonana v case od 05.02.2013 do 19.04.2013 v kontrolovanom 
subjekte 

Mesto Presov, HJavna 73, 080 01 Presov, leo 00327646 

za kontrolovane obdobie: rok 2012. 

Predmetom kontroly bol rozpocet mesta a zaverecny ucet mesta, dodriiavanie 
vseobecne zavaznych pravnych predpisov pri hospodarenf s verejnymi prostriedkami, 
hospodareni s majetkom mesta, plnenie prijatych opatrenf a preverenie ucinnosti vnutorneho 
kontrolneho systemu. Prekontrolovat' financovanie zakladnych sk61 v cleneni na kapitalove 
vydavky a bezne vydavky s osobitnym zretel'om na mzdove prostriedky. 

Zhrnutie 

Hospodarenie s verejnymi zdrojmi a nakladanie s majetkom miest je celospoloeensky 
vyznamna tema predovsetkym v obdobi ozdravovania verejnych financii. Najvyssf kontrolny 
urad Siovenskej republiky (d'alej len "NKU SR") v sulade so strategiou svojej kontrolnej 
cinnosti a planom kontrolnej einnosti na rok 2013 vykonal kontrolu dodriiavania vseobecne 
zavaznych pravnych predpisov pri hospodarenf s verejnymi prostriedkami a nakladani 
s majetkom, ako aj kontrolu plnenia opatrenf z predchadzajucich kontrol v meste Presov, 
ktore je sfdlom kraja. 

NKU SR kontrolou zistil, ze mesto Presov (d'aJej len "mesto" alebo "kontrolovany 
subjekt") nepostupovalo v sulade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi v!ychto 
prfpadoch a porusilo: 

zakon 0 rozpoctorych pravidhich verejnej spravy 

• 	 v dvoch pripadoch poskytnutlm preddavkov bez toho, aby vopred v zmluve 0 dodavke 
tovarov pisomne tieto preddavky dohodlo, efm porusilo financnu disciplinu v sume 
I 949,02 eur, 
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Najvyssf kontrolny urad Siovenskej republiky 

• 	 v beznom rozpoetovom roku sa zmluvne a uznesenim zaviazalo na take uhrady, ktore 
nemalo zabezpecene v rozpocte na bezny rozpoetovy rok, 

• 	 vypracovanfm PO k stavbam, ktore nerealizovalo, efm nezabezpecil0 hospodarne 
vynakladanie verejnych prostriedkov v celkovej sume 30 971,82 eur, 

zlikon 0 rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy 

• 	 eerpanfm rydavkov z rozpoctu, ktore neboli schvalene rozpoctovym opatrenfm, 

zlikon 0 majetku obci 

• 	 vyradenfm dvoch osobnych motorovych vozidiel z majetku, ktore boli v evidencii 
motorovych vozidiel 01 PZ v Prdove, 

zakon 0 verejnych~pracach 

• 	 v troch prfpadoch uzatvorenych zmluv 0 dielo neuplatnenfm zadrzneho u zhotovitel'ov 
stavieb, 

obchodny zakonnik 

• 	 prijatim navrhu zaujemcu 0 kupu pozemkov a 0 prenajom zimneho stadi6na v rozpore 
s vyhlasenymi podmienkami obchodnej verejnej sUt'aZe. 

Na odstranenie kontrolou zistenych nedostatkov a zamedzeniu ich vyskytu odporuca: 

• 	 zabezpecit' cerpanie vydavkov, ktore neboli schvalene v rozpoete mesta, aZ po uprave 
rozpoctu prislusnym rozpoetovym opatrenim. 

1. Rozpocet mesta, vysledky rozpoctoveho hospodarenia a zaverecny ucet mesta 

Rozpocet mesta na rok 2012 s ryhl'adom na roky 2013 a 2014 bol schvaleny 
uznesenim Mestskeho zastupitel'stva (d'alej len "MsZ") C. 13412011 zo dna 14.12.2011 
v celkovej sume 58 604 564,00 eur ako vyrovnany v cleneni na bdny rozpocet, kapillilovy 
rozpocet a financne operacie v sulade s § 10 zakona c. 58312004 Z. z. 0 rozpoctovych 
pravidlach uzemnej samospravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskorsich 
predpisov (d'alej len "zakon 0 rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy"). Rozpocet 
mesta bol zostaveny ako programovy v clenenf na devat' programov a 40 podprogramov. 

V priebehu roka 2012 doslo k 6smim upravam rozpoctu mesta schvalenych MsZ 
a k jednej uprave v ramci schvalenia zaverecneho uctu (d'alej len "ZU") mesta za rok 2011, 
ktorymi boli prfjmy zvysene 02980276,47 eur na sumu 61 584840,47 eur a rydavky 
zvysene 0 2 845 200,79 eur na sumu 61 449 764,79 eur. Primator v kontrolovanom obdobi 
nemal opravnenie prijfmat' rozpoctove opatrenia. 
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Najvyssf kontrolny urad Slovenskej republiky 

Prehl'ad 0 plnenf prfjmov a cerpanf vydavkov rozpoctu za rok 2012 je uvedeny 
v tabul'ke c. I . 

Tabul'ka C. I eur 
Ukazovatel' Schvaieny 

rozpocet 
Upraveny 
rozpocet 

Skutocnost' % 
plnenia 

Prijrny spoiu 58 604 564,00 61 584 840,47 55 955 574,12 90,86 
V tom: bezne prijmy 49 290 235,00 52 022 873,75 50865 378,82 97,78 

kapitalove prijmy 9314329,00 8902529,00 2775368,12 31,18 
prijmove financne 
operacie 

0 659437,72 2314827,18 351,03 

Vydavky spolu 58 604 564,00 61449764,79 55 437 964,69 90,22 
V tom: beine rydavky 47 163 895,00 50500547,40 49 168 098,81 97,36 

kapitalove~davky 9244055,00 9243568,39 3079 143,68 33,31 
vydavkove financne 
>pc ' . ~ o eracle 

2 196614,00 1 705649,00 3201 600,27 187,71 

Rozpoeet spolu 
(prebytok + / schodok-), 
vnitane financnych operacif 

0 +135075,68 +517609,43 -

8emj rozpocet (+,-) + 2 126 340,00 + I 522 326,35 + 1 697 280,0 I -
Ki!PitalovY rozpocet (+, -) +70274,00 -341 039,39 -303775,56 -
Financne operacie (+,-) 0 -1 046211 ,28 -875895,02 -
Hospodarsky yYsledok 
(prebytok + / schodok-), 
po vyluceni financnych 

)enicif 

2 196614,00 +1 181 286,96 + 1 393 504,45 -

Prfjmy mesta vratane financnych openicif boli splnene v roku 2012 v sume 
55 955 574,12 eur, co predstavovalo 90,86 % plnenie k upravenemu rozpoctu. PrOmy spolu 
bez financnych operacif boli pinene na 88,04 %, co predstavovalo sumu 53 640 746,94 eur, 
z toho bezne prfjmy boli pinene na 97,78 % v sume 50865378,82 eur a kapitalove prfjmy 
boli pinene na 31,18 % v sume 2 775 368,12 eur. 

V ramci plnenia prfjmov najvyznamnejsiu polozku tvorili danove prfjmy v sume 
31 011 188,95 eur, co predstavovalo 97,36 % plnenie k upravenemu rozpoctu, v tom dane 
z prijmov a kapitaloveho majetku boli pInene v sume 22 148 479,73 eur a dane z majetku 
v sume 5 598478,25 eur. Nedanove prijmy boli spinene v sume 9450640,97 eur, 
co predstavovalo 103,55 % plnenie k upravenemu rozpoctu, v tom prijmy z podnikania 
a z vlastnfctva majetku boli v sume 3 081 595,33 eur. Granty a transfery v ramci bezneho 
rozpoctu boli pinene na 99,91 % v sume 12915828,85 eur. 

V ramci grantov a transferov zo statneho rozpoctu (d'alej len "SR") predstavovali 
najvyznamnejsie polozky: 

• 	 transfer na preneseny vykon v oblasti skolstva v sume 10 123 249,00 eur, 
• 	 transfer na financovanie zariadeni pre seniorov na Cemjate ana Veselej ulici v sume 

I 380 548,00 eur, 
• 	 transfer na preneseny vykon v oblasti davok v hmotnej nudzi v sume 175 108,00 eur 

a na financovanie cinnosti stavebneho poriadku v sume 130708,00 eur. 

Z prostriedkov Eur6pskej unie (d'alej len ,,EU") boli mestu poskytnute za rok 2012 
komu a za ake obdobie granty a transfery v sume I 819417,00 eur, ktore boli urcene najma 
na rekonstrukciu zakladnych skat (d'aIej len ,,lS"). 
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Najvy~~i kontrolny urad Siovenskej republiky 

Vydavky mesta v roku 2012 vnitane financnych operacii boli splnene v sume 
55437964,69 eur, co predstavovalo 90,22 % plnenie k upravenemu rozpoctu. Vydavky spolu 
bez financnych operacii boli splnene na 87,45 %, co predstavovalo 52247242,49 eur, v tom 
bezne yYdavky boli pinene na 97,36 % v sume 49 168098,81 eur a kapitalove yYdavky boli 
pInene na 33,31 % v sume 3 079 143,68 eur. 

Najvyssi objem beznych vydavkov bol cerpany na polozku tovary a sluZby v sume 
20641 143,20 eur, co predstavovalo 98,05 % plnenie k upravenemu rozpoctu a mzdy, platy, 
sluzobne prijmy a ostatne osobne vyrovnania v sume 15 557 809,57 eur, to predstavovalo 
99,52 % plnenie k upravenemu rozpoctu. Najvyssi objem kapitalovych yYdavkov 
predstavovali vydavky na obstaravanie kapitaloyYch aktiv v sume 3 047444,00 eur 
ana kapitalove transfery v sume 31 699,68 eur. 

Navrh ZU mesta za rok 2012 a navrh financneho vysporiadania bol vypracovany 
dna 08.04.2012. PodUa vyjadrenia kontrolovaneho subjekty rna byt' na zasadnutie MsZ 
predlozeny dna 06.05.2013, a preto nebol predmetom kontroly. 

2. 	 Doddiavanie vseobecne z3vaznych pravnych predpisov pri hospodareni 
s verejnymi prostriedkami a nakladani s majetkom 

2.1 	 Doddiavanie z:ikona c. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmeoe 
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov 

Mesto malo v kontrovanom obdobi pre uplatnenie met6d a postupov verejneho 
obstaravania vypracovanu smernicu c. 19 zo dna 21.01.2009 "Riadenie cinnostf nakupovania 
a verejneho obstaravania v podmienkach mesta Pre~ov". 

Mesto v roku 2012 uzatvorilo s vit'azmi sUt'aZi zmluvy tykajuce sa jednej nadlimitnej 
zakazky v sume 540 000,00 eur, pat' podlimitnych zakaziek s celkovou sumou 
4 369 190,00 eur, devat' podprahovych zakaziek s celkovou sumou 181 596,00 eur 
a 34 zakaziek s nizkou hodnotou s celkovou sumou 315 337,00 eur. 

Kontrolna skupina skontrolovala vyberoyYm sp6sobom dokumentaciu t)ikajucu sa 
jednej nadlimitnej zakazky a dvoch podlimitnych zakaziek. Zmluvna cena tykajuca sa 
nadlimitnej zakazky na poskytovanie kanalizacnych sluzieb v trvani 48 mesiacov bola 
stanovena na zaklade elektronickej aukcie v sume 540 000,00 eur s DPH. Podlimitne 
zakazky sa tykali rekonstrukcie strechy zakladnej skoly na zaklade zmluvy 0 dielo v sume 
117 989,64 eur bez DPH a pravnych sluzieb v dlzke trvania zmluvy na 48 mesiacov 
v celkovej sume 105045,51 eur bez DPH. Kontrolou neboli zistene nedostatky. 

2.2 	 Spravnost' finaocovaoia, opravnenost' a opodstatnenost' pri vynakladaoi 
fioancoych prostriedkov 

Uctovna zavierka mesta k 31.12.2012 bola zostavena dna 05.02.2012 a obsahovala 
vsetky vseobecne nalezitosti a pozadovane sucasti v zmysle ustanoveni zakona 0 uctovnictve 
t. j. suvahu, vykaz ziskov a strat a poznamky. Audit uctovnej zavierky mesta za rok 2012 
v case vykonu kontroly nebol vypracovany. 
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Najvyssf kontrolny urad Siovenskej republiky 

Kontrolou dodavatel'skych faktur za II. poJrok 2012 bolo zistene: 

Poskytnutie preddavkov bez zmluvneho vzt'ahu 

Kontrolovany subjekt poskytol preddavky bez toho, aby boli vopred v zmluve 
o dodavke vykonov a tovarov pisomne dohodnute z vlastnych prostriedkov z vydavkoveho 
rozpoctoveho uctu v pripadoch: 

• 	 na zaklade objednavky c. 201200599 zo dna 19.07.2012 uhradil dna 04.09.2012 
(BY zo dna 04.09.2012) dodavatel'ovi zalohovu faktUru c. 659/20121PRE751 
(Ie faktury 2012002820) zo dna 23.08.2012 v sume 135,82 eur za dodavku koberca 
s detskym motivom pre Matersku skolu (d'alej len "MS") Yolgogradska, pricom 
zuctovacia faktura C. 551/20 12IPRE751 - konecna (IC faktury 2013000183) bola 
dorucena na kontrolovany subjekt dna 15.01.2013, 

• 	 na zaklade objednavky C. 201201080 zo dna 29.11.2012 uhradil dna 14.12.2012 
(BY zo dna P4.12.20 12) dodavatel'ovi zalohovu fakturu C. 4980039 (Ie faktury 
2012004309) zo dna 11.12.2012 v sume 1 813,20 eur za dodavku gumovej dlaiby 
na detske ihrisko pre MS Yolgogradska, pricom zuctovacia faktura C. 4701212060 
(Ie faktury 2013000167) bola dorucena na kontrolovany subjekt dna 15.01.2013. 

Tym, ze mesto ako sUbjekt verejnej spravy poskytlo preddavky bez toho, aby boli 
vopred v zmluve 0 dodavke tovarov pisomne dohodnute, nepostupovalo v sulade s § 19 ods. 8 
zakona c. 523/2004 Z. z. 0 rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni 
niektorych zakonov (d'alej len "zakon 0 rozpoctovych pravid lach verejnej spravy"), pod I'a 
ktoreho rna mesto povinnost' vopred pfsomne dohodnUt' poskytnutie preddavku. Uvedenym 
konanim bola zaroven v zmysle § 31 ods. 1 pismo I) uvedeneho zakona porusena financna 
disciplina v sume I 949,02 eur, podl'a ktoreho porusenim financnej discipliny je uhrada 
preddavku z verejnych prostriedkov v rozpore s rymto zakonom alebo v rozpore 
s podmienkami urcenymi pri poskytnuti verejnych prostriedkov. 

Ekonomicka klasifikacia 

Mesto neuplatnilo spravne ekonomicku klasifikaciu rozpoctovej kJasifikacie v zmysle 
Opatrenia MF SR C. MF/Ol 0 175/2004-42 z 08. decem bra 2004, ktorym sa ustanovuje druhova 
klasifikacia, organizacna klasifikacia a ekonomicka klasifikacia v zneni neskorsich dodatkov 
(d'alej len "Opatrenie MF SR C. MF10 1 0 175/2004-42"), ked' nakup prevadzkovych strojov, 
pristrojov, zariadeni, techniky a naradia, ktore mali charakter beznych vydavkov 
a v uctovnictve boli zauctovane do nakladov na t'archu uctu 501 - Spotreba materialu 
a nasledne zaradene na prislusny podsuvahovy ucet uhradilo z rozpoctu kapimlovych 
vydavkov (polozka 713) v nasledovnych pripadoch: 

• 	 na zaklade objednavky C. 201200945 zo dna 08.11.2012 dodavatel' vyfakturoval 
fakturou C. FY 20120212 (IC faktury 2012004031) zo dna 29.11.2012 
za profesionalno-specialnu potapacsku vystroj na rychly zasah sumu 1 695,00 eur 
(podpolozka 713 005), ktora bola uhradena dna 19.12.2012 (BY zo dna 19.12.2012) 
a zauctovana uctovnym dokladom C. 1005 12 185. 

Podobne postupoval aj v d'alsich desiatich pripadoch: 

• 	 faktura C. FY 20120213 (Ie fakrury 2012004032) zo dna 29.11.2012 za lezecku 
vystroj v sume 6 658,00 eur, ktora bola zauctovana uctovnym dokladom 
C. 100512185, 
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• 	 faktura c. 1011201283 (Ie faktury 2012004015) zo dna 27.11.2012 za vodne cerpadlo 
s prislusenstvom v sume 2 874,00 eur, ktoni bola zauctovana uctovnym dokladom 
c. 100512185, 

• 	 faktura c. 12110847 (Ie faktury 2012004030) zo dna 26.11.2012 za podvesne 
zariadenie a zavesny popruh pre poziamikov v sume I 717,68 eur, ktora bola 
zauctovana uctovnym dokladom c. 102212244, 

• 	 faktura c. 2012111 (Ie faktury 2012004059) zo dna 03.12.2012 za poziarne naradia 
v sume 1 110,40 eur, ktoni bola zauctovana uctovnym dokladom c. 100512185, 

• 	 faktura c. 120100051 (Ie faktury 2012004231) zo dna 05.12.2012 za dodavku 
signalnych blikacov v sume I 555,20 eur, ktora bola zauctovana uctovnym dokladom 
c.l00512189, 

• 	 faktura c. 120151 (Ie faktury 2012004295) zo dna 12.12.2012 za dodany tovar hadica 
plast, spojka, sad kos a rychlospojka pre poziarnikov v sume 257,00 eur, ktora bola 
zauctovana uctovnym dokladom c. 100912029, 

• 	 faktura c. FV "10 120236 (Ie faktury 2012004296) zo dna 12.12.2012 za dodany tovar 
hranova kladka, blokant s rukovat'ou pre poziarnikov v sume 585,00 eur, ktora bola 
zauctovana uctovnym dokladom c. 100912029, 

• 	 faktUra c. 10059920 (Ie faktury 2012003912) zo dna 16.11.2012 za fotokameru 
s prislusenstvom v sume 639,00 eur, ktora bola zauctovana uctovnym dokladom 
c.l00512169, 

• 	 faktura c. 201213429 (Ie faktury 2012003966) zo dna 22.11.2012 za pocitace lkaro I 
v sume 3 564,00 eur, ktora bola zauctovana uctovnym dokladom c. 100512174, 

• 	 zalohova faktUra c. 5491200073 (Ie faktury 2012003794) zo dna 05.11.2012 
v celkovej sume 3 145,28 eur, v tom za softver v sume I 486,98 eur (podpolozka 
633 013), za terminal v sume I 140,00 eur (podpolozka 713 002) a za tlaciareil v sume 
518,30 eur (podpolozka 713 002). Zalohova faktura bola zauctovana uctovnym 
dokladom c. 100512164. Zuctovacia faktura c. 5001204754 (Ie faktury 2012003987) 
zo dna 23.11.2012 dosla na kontrolovany subjekt dna 28.11.2012. 

Kontrolovany subjekt financovanim nakupu prevadzkovych strojov, 
pristrojov, zariadeni, techniky a naradia v uvedenych 11 pripadoch v celkovej sume 
22313,58 eur z rozpoctu kapitalovych vydavkov (polozka 713) postupoval v rozpore 
s § 4 ods. 7 zakona 0 rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy, ked' neuplatnil spravne 
ekonomicku klasifikaciu rozpoctovej klasifikacie. Zaroveil vymedzenim vydavkov v rozpore 
s rozpoctovou klasifikaciou doslo k poruseniu § 4 ods. 4 zakona 0 rozpoctovych pravidlach 
verejnej spravy. 

Kontrolovany subjekt tYm, ze cerpal vydavky z rozpoctu, ktore neboli schvalene 
rozpoctovym opatrenim, postupoval v rozpore s § 12 ods. 3 zakona 0 rozpoctorych pravidlach 
uzemnej samospravy. 

Mesto neupiatnilo spravne ekonomicku klasifikaciu rozpoctovej klasifikacie ani 
pri tematickom monitoringu medii, ked' v 12 pripadoch nespravne triedilo tento vydavok 
na podpolozke 637003 - Propagacia, reklama a inzercia v celkovej sume 2 160,00 eur, cim 
nepostupoval0 v sulade s Opatrenim MF SR c. MF/OIOI75/2004-42. 
Zavazky voci obchodnym spoiocnostiam mesta 

V roku 2012 doslo zo strany kontrolovaneho subjektu k zaviazaniu sa v beznom 
rozpoctovom roku na take uhrady, ktore nemal zabezpecene v rozpocte na bdny rozpoctory 
rok a k zat'azeniu rozpoctu na rok 2013, z dovodu nedostatku zdrojov v beznom rozpoctovom 
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roku v celkovej sume 861 283,44 eur voci obchodnej spolocnosti mesta za zber, prekladku, 
prepravu a ulozenie komunalneho odpadu na uzemf mesta. 

Mesto tYm, ze sa zaviazalo na zaklade dorucenych faktur za vykonane a prevzate 
prace suvisiace s nakladanfm s komunalnym odpadom na uzemi mesta v roku 2012 na uhradu 
vydavkov v celkovej sume 861 283,44 eur, ktore nemalo zabezpecene v beznom rozpoctovom 
roku a zat'afiJo rozpocet na rok 2013, nekonalo v sulade s § 19 ods. 5 zakona 0 rozpoctovych 
pravidlach verejnej spravy. 

Podl'a vyjadrenia kontrolovaneho subjektu zo dna 11.04.2012, zavazky voci obchodnej 
spolocnosti mesta za zber, prekladku, prepravu a ulozenie komunalneho odpadu na uzemf 
mesta vznikli v d6sledku zabezpecenia verejnoprospesnych sluzieb podl'a § 4 ods. 3 pismo g) 
zakona NR SR C. 369/1990 Zb. 0 obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov. 

Nespravne uctovanie v ramci beznych vydavkov 
~ 

Na zaklade objednavky c. 201200922 zo dna 06.11.2012 a dodacieho listu VPF 
12000447 od dodavatel'a zo dna 30.11.2012 bola objednana a dodana na natieranie 
pristreskov a zabradli farba v hodnote 500,00 eur. 

Faktura F 120447 zo dna 30.11.2012 (Ie faktury 2012004086), bola uhradena 
dna 28.12.2012 v sume 500,00 eur. Mesto zatriedilo vydavky na nakup tovaru 
na podpolozku 633 006 - vseobecny material - nakup materialu, ale nespravne zauctovalo 
na ucet 518 - ostatne sluzby. Nakol'ko sa jednalo vylucne 0 nakup materialu t. j. farby, 
uvedeny tovar mal byt' spravne zauctovany na t'archu uctu 50 I - spotreba materialu. Mesto 
tYm nepostupovalo v sulade s § 57 ods. 1 Opatrenia MF SR C. 16786/2007-31, ktorym sa 
ustanovuju podrobnosti 0 postupoch uctovania a ramcovej uctovnej osnove pre rozpoctove 
organizacie, prfspevkove organizacie, statne fondy, obce a vyssie uzemne celky v zneni 
neskorsich predpisov (d'alej len "Opatrenie MF SR C. MF/16786/2007-31 ") a v sulade 
s § 4 ods. 2 zakona C. 431/2002 Z. Z. 0 uctovnictve v zneni neskorsfch predpisov (d'alej len 
"zakon 0 uctovnictve"). 

2.3 	 Preverenie rozpisu financnych prostriedkov zakladnym skolam 
v zriad'ovatel'skej posobnosti mesta 

Financovanie skolstva bolo v meste v roku 2012 upravene tromi vseobecne zavaznymi 
pravnymi predpismi (d'alej len "VZN"), a to VZN mesta C. 112011 zo dna 26.01.20 II 0 urceni 
vysky dotacie na mzdy a prevadzku sk61 a skolskych zariadeni na uzemi mesta, VZN mesta 
C. 3/20 II zo dna 27.04.2011 0 vyske prispevkov na Ciastocnu uhradu nakladov v skolach 
a skolskych zariadeniach v zriad'ovatel'skej p6sobnosti mesta a VZN mesta C. 3/2012 
zo dna 30.05.2012 0 vyske prispevkov na ciastocnu uhradu nakladov v skolach a skolskych 
zariadeniach v zriad'ovatel'skej p6sobnosti mesta. 

V priebehu kontrolovaneho obdobia boli mestu zo SR z kapitoly Ministerstva skolstva, 
vedy, vyskumu a sportu Slovenskej republiky prostrednictvom rozpisu Krajskeho skolskeho 
uradu (d'alej len "KSU") Presov poskytnute normativne financne prostriedky v sume 
9 625 783,00 eur a financne prostriedky na dofinancovanie kreditovych priplatkov 
pedagogickych zamestnancov v sume 120 619,00 eur. Nenormativne financne prostriedky 
poskytnute ZS predstavovaJi sumu 376847,00 eur, v tom vzdelavacie poukazy sumu 
180 817,00 eur, financovanie specifik ako asistenti ucitel'a pre ziakov so zdravotnym 
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znev}ihodnenim sumu 18000,00 eur, doprava ziakov sumu III 380,00 eur, mimoriadne 
vysledky ziakov sumu 4 000,00 eur, prispevok na skvalitnenie podmienok na vychovu 
a vzdehivanie ziakov zo socialne znevyhodneneho prostredia sumu 40 70 I ,00 eur a odchodne 
sumu 2 I 949,00 eur. 

Preverenim rozpisov jednotlivych zdrojov financovania ZS bolo zistene, ze mesto ako 
zriad'ovatel' 13 ZS dodrial 15-dnovu lehotu na rozpisanie normativnych financnych 
prostriedkov a 30-dnovu lehotu na rozpisanie nenormativnych financnych prostriedkov 
v sulade so zakonom c. 597/2003 Z. z. 0 financovani zakladnych sk61, strednych sk61 
a skolskych zariadeni v zneni neskorsich predpisov (d'alej len "zakon 0 financovani sk61"). 

Zaroven bola dodrzana v}iska percentualneho podielu na 90 % pre cast' normativu 
(mzdovy) vyjadrujuceho normovane rocne naklady na mzdy a platy vratane poistneho 
a prispevku zamestnavatel'a do poist'ovni zamestnancov, ktori zabezpecuju 
vYchovno-vzdelavaci ~ proces a zamestnancov, ktori zabezpecuju prevadzku skoly 
pripadajuceho na jedneho ziaka. Vo vsetkych 13 ZS bola dodriana vyska percentualneho 
podielu na 80 % pre cast' normativu (prevadzkovy) vyjadrujuceho normovane rocne naklady 
na vychovno-vzdelavaci proces a prevadzku skoly bez osobnych nakladov v sulade 
so zakonom 0 financovani sk6t a Nariadenim vlady Slovenskej republiky c. 630/2008 Z. Z., 

ktorym sa ustanovuju podrobnosti rozpisu financnych prostriedkov zo SR pre skoly a skolske 
zariadenia. 

Preh l'ad 0 financovani zakladnych sk6! so stavom k 31.12.2012 je uvedeny v tabuJ'ke 
c.2. 

Tabul'ka c. 2 eur 

Ukazovatel' 

Financne prostriedky 

celkom 
z toho 

kapitalove beZne vydavky 
rydavky celkom mzdove 

prostriedky 
Objem financnych prostriedkov 
urcenych pre ZS 

II 920 320,42 115949,10 11 804371,00 9359749,32 

z toho : 
financne prostriedky na preneseny 
rykon statnej spravy* 

9759846,00 13444,00 9746402,00 7936230,00 

financne prostriedky v ramci 
originalnych kompetencif 

2086068,80 90371,80 1 995697,00 I 423519,32 

ine (sponzorske, dary a pod.)** 74405,30 12 133,30 62272,00 0 
* vratane dohadovacleho konama, dofinancovama kredltorych priplatkov pedagoglckych 
zamestnancov 
**vratane financnych prostriedkov z rozpoctu mestu na riesenie havarijneho stavu niektorych 
zakladnych skal 

Financovanie ZS zo SR predstavovaJo (prenesene kompetencie) 81,87 % - ny podie1, 
a originaJne kompetencie 17,50 % - ny podieJ z ceJkoveho objemu poskytnutych financnych 
prostriedkov. Najvacsi objem vydavkov bol vynalozeny na mzdove prostriedky v sume 
9359749,32 eur, co predstavovalo 78,52 % z celkoveho objemu financnych prostriedkov. 
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3. 	 Nakladanie s majetkom mesta 

3.1 	 Spnivnost' a uplnost' evidencie majetku a zavazkov v uctovnictve vratane 
inventarizacie majetku a zavazkov 

Mesto podl'a Suvahy UC ROPO SFOV 1-0 I a hlavnej knihy k 31.12.2012 evidovalo 
dlhodoby nehmotny majetok v celkovej hodnote 1 062387,79 eur, dlhodoby hmotny majetok 
v celkovej hodnote 252314530,60 eur a dlhodoby financny majetok v celkovej hodnote 
31 152 839,53 eur. 

Mesto malo vypracovanu Smernicu primMora c. 42 0 obehu uctovnych dokladov 
na Mestskom urade v Presove s ucinnost'ou od 01.01.2011. Majetok mesta bol vedeny 
v uctovnej evidencii dlhodobeho majetku ana prfslusnych majetkovych kamch. Mesto 
odpisovalo dlhodoby nehmotny a dlhodoby hmotny majetok prostrednfctvom uctovnych 
odpisov, linearnou me~6dou odpisovania v sulade s odpisovym planom. Zaroven malo mesto 
vypracovane usmernenie pre stanovenie vstupnej (obstaravacej) ceny pre evidovanie 
a uctovanie majetku ako dlhodobeho v podmienkach mesta Presov s ucinnost'ou 
od 01.01.2012. 

Vypracovanie projektovej dokumentacie 

Stay uctu 042 - Obstaranie dlhodobeho hmotneho majetku k 31.12.2012 bol 
v celkovej sume 4 531 831,33 eur, v tom projektova dokumentacia (d'alej len "PD") 
evidovana v kapitole Sekcie strategickeho rozvoja predstavovala sumu 1 389 759,87 eur. 
Kontrolovanym subjektom boli k tejto celkovej sume zauctovane opravne polozky v sume 
625 289,82 eur a to vo vyske 100 % z obstaravacej ceny 18 PO na zakJade odporucania 
inventarizacnej komisie na posudenie realnosti ocenenia uctovnym dokladom c. 9112153 
zo dna 31.12.2012. 

Kontrolou bolo zistene, ze mesto nevytvorilo opravne polozky naprfklad k PO 
"Mestsky park - Sekcov" v sume 7 702,65 eur zo dna 30.06.2008, "Biokoridor Torysa" 
v sume 19355,37 eur zo dna 19.12.2008, "Verejne osvetlenie ulica Lesnfcka" v sume 
416,00 eur zo dna 15.12.2009 a "Predizenie miestnej komunikacie ulica Tehelna" v sume 
3 950,00 eur zo dna 15.12.2009. Podl'a Sekcie strategickeho rozvoja, oddelenia investicnej 
vystavby investicne akcie sa nezrealizovali v d6vodu neschvalenia financnych prostriedkov 
MsZ. 

Mesto tym, ze nevytvorilo opravne poJozky k danym PO v celkovej sume 
31 424,02 eur na zakJade zasady opatrnosti v uctovnfctve, nekonalo v sulade s § 15 ods. I 
Opatrenie MF SR c. MF/16786/2007-31 a v sulade s § 4 ods. 2 zakona 0 uctovnfctve. 

Kontrolou bolo d'alej zistene, ze z PO evidovanej na kapitole Sekcie strategickeho 
rozvoja k 31.12.2012 nedoslo k reaJizacif investfcie stavby c. 0313 - Rekonstrukcia 
krizovatky ul. Stefanikova - Hviezdoslavova, vypracovana PO v roku 2007 a 2008 v sume 
26354,98 eur a investfcie stavby c. 0749 - Okruzna krizovatka ul. Vychodna - Solivarska, 
vypracovana PO v roku 2008 v sume 4 616,84 eur t. j. spolu v sume 30 971,82 eur. 

Tym, ze k 31.12.2012 nedoslo k realizacii samotnych stavieb, ku ktorym bola 
vypracovana PO v celkovej sume 30971 ,82 eur, kontrolovany subjekt nezabezpecil 
hospodarne vynakladanie verejnych prostriedkov v sulade s § 19 ods. 6 zakona 
o rozpoctovYch pravidlach verejnej spravy. Zaroven tym, ze neuskutocnene investfcie 
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nezauctovaJ do mikJadov v suJade s Opatrenfm MF SR c. MFIl6786/2007-31, nepostupoval 
ani v sulade s § 7 ods. I zakona 0 uctovnfctve. 

Sekcia strategickeho rozvoja listom c. R 1551/2013 zo dna 25.01.2013 poziadala 
Sekciu majetkovu a ekonomicku oodpfsanie predmetnych projektov z kapitoly Sekcie 
strategickeho rozvoja v sume 30971,82 eur. Oovodom nerealizovania stavby c. 0313 -
Rekonstrukcia krizovatky ul. Stefanikova - Hviezdoslavova bolo zdlhave a kompJikovane 
neuspesne majetkovo pravne vysporiadanie casti pozemku zahranicnej sukromnej firmy, 
co neumoznilo stavbu zacat' v planovanom termfne a sucasne nedostatok financnych 
prostriedkov mesta na realizaciu stavby, preto sa spracovana dokumentacia stala 
bezpredmetnou. Oovodom nereaJizovania stavby c. 0749 - Okruzna krizovatka ul. Vychodna 
- Solivarska - islo 0 technicku pomoc vypracovanu projektantom, ktora bola podkladom 
pre rozhodovacf proces pri tvorbe koncepcie planu riesenia dopravnych stavieb v meste. Ucel 
tejto technickej pomoci bol naplneny, ale preukazal nevhodnost' d'alsej projektovej prfpravy 
v danej lokalite, a preto~sa spracovana dokumentacia stala bezpredmetnou. 

3.2 Nakladanie s majetkom a majetkorymi pravami 

Odpredaj, vyradenie a likvidacia majetku 

Mestska polfcia listom C. PI1I/856/8 zo dna 23.08.20 II poziadala Ustrednu 
inventarizacnu komisiu (d'alej len "UIK") z dovodu nevyhovujuceho technickeho stavu 
o vyradenie dvoch sluzobnych motorovych vozidiel zo stavu majetku mestskej polfcie 
a to Volkswagen Golf, EC:V PO 522CE (podl'a Osvedcenia 0 evidencii - datum prvej 
evidencie vozidla bol rok 1999) a Renault Scenic, EC:V PO 112CL (pod/'a Osvedcenia 
o evidencii - datum prvej evidencie vozidla bol rok 2006). Naklady na opravy uvedenych 
vozidiel by boli nerentabilne. 

Podl'a Zapisnice z lllK zo dna 25.10.2011, UIK navrhla primatorovi mesta uvedene 
motorove vozidJa vyradit' z uctovnej evidencie a navrhla ich odpredat' na nahradne diely. 
Zapisnicu UIK schvalil primator mesta dna 25.10.2011. 

Podl'a uctovneho dokladu C. 520111 J zo dna 30.11.2011, hlavnej knihy za rok 2011 
a protokolov 0 vyradenf majetku boli vozidla vyradene z majetku mesta v obstaravacfch 
cenach k 01.11.20 J J (Renault Scenic v obstaravacej cene 6572,40 eur a Volkswagen Golf 
v obstaravacej cene 7 634,60 eur). 

Prijmovym pokladnicnym dokladom c. 3517084/2012 zo dna 11.05.2012 mesto Presov 
prijalo za odpredane motorove vozidlo Renault Scenic EC:V PO 112CL sumu 349,00 eur, 
ktora bola stanovena Znaleckym posudkom c. 42/2012 zo dna 09.03.2012. Podl'a Osvedcenia 
o evidencii bolo dna 14.05.2012 uvedene vozidlo prevedene na inu osobu. 

Oopravny inspektorat Policajneho zboru (d'alej len "OJ PZ") v Presove listom 
"Potvrdenie 0 odobrati tabuliek s evidencnym cisJom a osvedcenia 0 evidencii vozidla" 
potvrdil, ze dna 01.02.2013 odobral tabul'ky s evidencnym cfslom PO 522CE v pocte 2 kusy, 
tykajuce sa osobneho motoroveho vozidla znacky Volkswagen Golf, v zmysle § 24 ods. 2 
zakona c. 725/2004 Z. z. 0 podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych 
komunikaciach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. 
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Podľa výpisu a vyúčtovania poistného za osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf 
poistka za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
za rok 2012 v sume 109,76 eur, poistka za havarijné poistenie za rok 2012 v sume 349,28 eur 
a poistka za úrazové poistenie prepravovaných osôb za rok 2012 v sume 122,64 eur 
a za osobné motorové vozidlo Renault Scénic poistka za poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v roku 2012 do obdobia odpredl\ia vozidla v sume 
59,96 eur, poistka za havarijné poistenie v roku 2012 do odpredaja vozidla v sume 146,92 eur 
a poistka za úrazové poistenie prepravovaných osôb v roku 2012 do odpredaja vozidla v sume 
45,65 eur boli uhradené kontrolovaným subjektom dňa 20.02.2013. 

Kontrolovaným subjektom za obdobie od vyradenia osobných motorových vozidiel 
kOl.I1.2011 do konca roku 2011 za osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf poistka 
za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorové vozidla bola uhradená 
v sume 18,19 eur, poistka za havarijné poistenie bola uhradená v sume 58,37 eur a poistka 
za úrazové poisteni~ prepravovaných osôb bola uhradená v sume 20,34 eur a za osobné 
motorové vozidlo Renault Scénic poistka za poistenie zodpovednosti za ~kodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla bola uhradená v sume 26,70 eur, poistka za havarijné 
poistenie bola uhradená v sume 65,97 eur a poistka za úrazové poistenie prepravovaných osôb 
bola uhradená v sume 20,34 eur. 

Tým, že kontrolovaný subjekt vyradil z majetku mesta osobné motorové vozidlá skôr, 
ako boli vyradené z evidencie motorových vozidiel DI PZ v Pre!Iove, nepostupoval v súlade 
s § 7 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších 
predpisov. 

Podľa vyplSU z banky zo dňa 09.04.2013 (BV č. 13/064) poisťovňa vrátila 
kontrolovanému subjektu poistky v celkovej sume 1 106,74 eur. 

Uzatváranie zmlúv - zádržné 

Kontrolou bolo zistené, že mesto si ako objednávateľ stavebných prác v niektorých 
uzatvorených zmluvách o dielo neuplatnilo zádržné minimálne 5 % a viac z dohodnutej ceny 
diela, a to: 

• 	 Zmluva o dielo č. 201200917 zo dňa 14.11.2012. predmetom ktorej bola stavba 
"Prešov, Caraffova vllznica, NKP" v celkovej cene 23 930,70 eur s DPH, 

• 	 Zmluva o dielo Č. 201200831 zo dňa 16.10.2012, predmetom ktorej bolo uskutočnenie 
stavebných prác: "MŠ Sabinovská - výmena okien objekt SO 02" v celkovej cene 
23491,43 eur s DPH, 

• 	 Zmluva o dielo Č. 201200880 zo dňa 05.11.2012, predmetom ktorej bolo zhotovenie 
stavby "MŠ Budovatel'ská - zateplenie bočných krIdiel objektu" v celkovej cene 
23 433.73 eur s DPH. 

Mesto tým, že si v uzatvorených zmluvách o dielo neuplatnilo zádržné u zhotovitel'ov 
stavieb. nepostupovalo v súlade s § 12 ods. 1 plsm. b) bodu 3 zákona Č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach v znení neskorš!ch predpisov (ďalej len ,,zákon o verejných prácach"). 

Predaj majetku mesta 

Uznesením MsZ č. 14012011 zo dňa 14.01.2011 bol schválený zámer odpredaja 
nehnuteľného majetku mesta spôsobom obchodnIll ver!llnej súťaže podl'a § 9a ods. I 
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pismo a) zakona 0 majetku obci. Kontrolovany subjekt vyhlasil dna 28.12.2011 obchodnu 
verejnu sUt'az na odpredaj pozemku parcelne cislo (d'alej len" parco c.") 304/24 0 vymere 
4718 m2

, ostatna plocha, katastralne uzemie (d'alej len "k. u.") Zaborske. Podmienky 
obchodnej verejnej sUt'aze boli vyvesene na uradnej tabuli mesta v zakonnej lehote 
od 28.12.2011 do 13.01.2012. 

Kontrolovany subjekt uverejnil dna 04.01.2012 v Presovskom vecerniku zakladne 
podmienky sUt'aze s odvolanim sa na bligie informacie 0 podmienkach obchodnej verejnej 
sut'aZe uvedenych na uradnej tabuli ana webovej stranke mesta. Obsah navrhu zmluvy, 
na ktorom mesto trvalo, musel obsahovat' sut'aZiacim ponuknutu kupnu cenu minimalne 
vo vyske 35 eur/m2. Kontrolovany sUbjekt mal v zmysle nim stanovenych podmienok predat' 
pozemok podl'a vyhlasenej obchodnej verejnej sUt'aZe minimalne v sume 165 130,00 eur. 

Dna 11.01.2012 predlozil jediny zaujemca 0 kupu pozemkov navrh zmluvy, v ktorom 
v cl. V. - Vyhlasenie~ zmluvnych stran mesto prehlasilo, ze na vlastne naklady zabezpeci 
inzinierske siete k hranici predavaneho pozemku na vodu, kanal, plyn, telef6nnu pripojku, 
internetovu linku. Mesto malo okrem toho na vlastne naklady zabezpecit' elektricku pripojku 
na hranicu prevadzaneho pozemku z uz vybudovanej trafostanice za cenu pripojovacieho 
poplatku za distribuciu elektriny v sume 8,264 eur/KW bez DPH. K hranici prevadzaneho 
pozemku malo mesto do 31.07.2012 vybudovat' cestne napojenie na miestnu komunikaciu. 
Tieto poziadavky zaujemcu neboli uvedene v podmienkach na ktorych mesto trvalo, ani 
v ostatnych sUt'aZnych podmienkach vyhlasenej obchodnej verejnej sut'aze na predaj 
pozemku. 

Zapisom z vyhodnotenia ponuk zo dna 19.01.2012 komisia odporucila akceptovat' 
ponuku zaujemcu 0 kupu pozemku 0 vymere 4 718 m2 za sumu 165 130,00 eur aj s d'alsimi 
podmienkami. 

Vyhlasena obchodna verejna sUt'az uverejnena na uradnej tabuli neobsahovala 
podmienky, na zaklade ktorych mohol navrhovatel' pozadovat' od mesta vybudovanie 
inzinierskych sietf k pozemku parco c. 304/24 0 vymere 4 718 m2

. 

Mesto vo vyhlasenych podmienkach obchodnej verejnej sut'aZe v bode 8 - ostatne 
sut'aZne podmienky si v sulade s § 287 ods. 2 Obchodneho zakonnika vyhradilo pravo 
odmietnut' vsetky predlozene navrhy a zrusit' sUt'aZ. 

Podl'a § 284 ods. 1 zakona c. 51311991 Zb. Obchodny zakonnfk v zneni neskorsfch 
predpisov (d'alej len "Obchodny zakonnik") navrh mozno zahrnUt' do sUt'aze, len ked' jeho 
obsah zodpoveda uverejnenym podmienkam sut'aZe. Od podmienok sUt'aZe sa navrh maze 
odchylit' len v rozsahu, ktory podmienky sut'aZe pripust'aju. 

Kontrolovany subjekt porusil § 284 ods. 1 Obchodneho zakonnika tym, ze prijal navrh 
zaujemcu 0 kupu pozemku parco c. 304/24 v k. u. Zaborske, ktory si uplatnil vybudovanie 
inzinierskych sieti k uvedenemu pozemku na naklady mesta, co bolo v rozpore 
so zverejnenymi podmienkami obchodnej verejnej sUt'aze. 

Mesto na predaj vyssie uvedeneho pozemku uzatvorilo s kupujucim kupnu zmluvu 
c. 30/2012 zo dna 20.08.2012, na zaklade ktorej sa kupujuci zaviazal oproti navrhu zmluvy 
predlozenej do obchodnej verejnej sut'aZe, vybudovat' inzinierske siete na vlastne naklady 
v sume 30 262,00 eur. 

14 
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Prenájom majetku mesta 

Obchodná verejná súťaž na prenájom zimného štadióna a priľahlých pozemkov bola 
zverejnená na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Prešov od 24.02.2012 do 12.03.2012 
a v regionálnych novinách Echo dňa 09.03.2012. 

Komisia MsZ v Prešove na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže po vyhodnotení 
dvoch predložených ponúk odporučila MsZ uzavrieť nájomnú zmluvu so záujemcom, ktorý 
ponúkol najvyšší nájom za prenájom zimného štadióna. 

Predložený návrh víťaza obchodnej verejnej súťaže obsahoval v návrhu zmluvy 
predloženej do obchodn~ verejnej súťaže v čl. 111. bod 3.2 - poskytnutie mestom záujemcovi 
počas trvania zmluvy dotáciu na prevádzku zimného štadióna, ktorá bude každoročne 

schválená v MsZ v zmysle VZN č. 14912005 v celkovej výške 960 000,00 eur od roku 2012, 
čo by predstavovalo 3

1
1' 320000,00 eur ročne. Záujemca sa zaviazal poskytnúť I'adohodiny 

pre mládežnícke športové kluby v rozsahu podľa priemerného počtu ľadohodín za posledné 
dve sezóny, resp. podl'a metodíckých pOkynov príslušných športových zväzov, a to 
berodplatne. Nájomca sa zároveň zaviazal poskytnú ľadovú plochu pre verejné kOfČul'ovanie 
so vstupným vo výške 1,00 euro za osobu. 

Možnosť poskytnutia dotácie zo strany mesta nebola uvedená v podmienkach 
vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže týkajúcej sa prenájmu zimného štadióna s pril'ahlými 
pozemkami. Požiadavka o poskytnutie dotácie zo strany záujemcu na prevádzku zimného 
štadióna bola v rozpore s vyhlásenou obchodnou verejnou súťažou. 

Mesto vo vyhlásených podmienkach obchodnej verejnej súťaže v bode 8 - ostatné 
súťažné podmienky si v súlade s § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradilO právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž. 

Kontrolovaný subjekt uzatvorením zmluvy porušil § 284 ods. I Obchodného 
zákonníka tým, že do súťaže zahrnul návrh zmluvy, ktorého obsah nezodpovedal 
podmienkam uverejnenej súťaže. od podmienok súťaže sa návrh moholodchýlit' len 
v rozsahu, ktorý podmienky súťaže pripúšťali. 

4. Plnenie opatrení z predcbádzajúcicb kontrol 

Kontrolovaný sulJjekt v roku 2009 prijal l I opatrení na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou NKU SR pri kontrole hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, 
finančnými prostriedkam i, záväzkami, pohl'adávkami II kontroly plnenia opatren! 
z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom kraja, ktorá bolo vykonaná na základe 
poverenia predsedu NKÚ SR Č. 1570 zo dňa 20.08.2009. 

Stanovený termin na predloženie opatren! na odstránenie kontrolou zistených 
nedostatkov a termín na predloženie správy o plnení, resp. splnen! prijatých opatrení bol 
zo strany kontrolovaného subjektu dodržaný. Kontrolou bolo zistené, že z celkového počtu 
II prijatých opatren! bolo šesť splnených, resp. plnené pri bežne, tri opatrenia boli čiastočne 
splnené a dve opatrenia sa nedali vyhodnotiť z dôvodu, že nenastali podmienky na ich 
plnenie. Kontrolná skupina stav splnenia, resp. plnenia prijatých opatren! porovnala 
s vyhodnotením kontrolovaného subjektu, ktoré bolo uvedené v správe o splnení, resp. plnení 
prijatých opatreni, pričom boli kontrolnou skupinou oproti kontrolovanému subjektu 

IS 
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vyhodnotene ako ciastocne splnene tri opatrenia (opatrenia c. 6, 8 a II) a dye opatrenia 
(opatrenia C. I a 10) sa nedali vyhodnotit' z dovodu, ze v kontrolovanom obdobi nenastali 
podmienky na ich plnenie. Rozdiel bol zisteny: 

• 	 opatrenie C. 6 - Zadrzne u zhotovitel'a stavby realizovat' v sulade s platnou 
legislativou, t. j. vo vyske 10 % z dohodnutej zmluvnej ceny a v sulade so zakonom 
o verejnych pracach. Kontrolovanym subjektom bolo opatrenie vyhodnotene ako 
priebdne pinene, pricom kontrolou bolo zistene, ze v troch prfpadoch nebolo zadrZne 
v zmluvach 0 dielo uplatnene. 

• 	 opatrenie C. 8 - Pri poskytovani dotacif z rozpoctu mesta reSpektovat' zakon 
o rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy, taktiez VZN mesta Presov 
C. 149/2005 0 poskytovanf dotacii z rozpoctu mesta Presov. Kontrolovanym 
subjektom bolo opatrenie vyhodnotene ako priebezne pinene, pricom kontrolou bolo 
zistene, ze v jed nom prfpade kontrolovany subjekt nepostupoval v zmysle uvedeneho 
VZN (bola poskytnuta dotacia priebehu roka 2012 dvakrat). 

• 	 opatrenie C. I b - Zabezpecit' vykonavanie priebeznej a predbeznej kontroly v sulade 
so zakonom c. 502/200 I Z. z. 0 financnej kontrole a vnutornom audite v znenf 
neskorsfch predpisov (d'alej len "zakon 0 financnej kontrole a vnutomom audite"). 
Kontrolovanym subjektom bolo opatrenie vyhodnotenie ako priebdne pinene, pricom 
kontrolou bolo zistene, ze kontrolovany subjekt v roku 2012 nevykonal priebeznu 
kontrolu. 

Kontrolovany subjekt v roku 20 II prijal 13 opatrenf na odstranenie ned ostatkov 
zistenych kontrolou NKU SR pri kontrole uctovnych a financnych vYkazov vo vzt'ahu 
k vykazanym vYsledkom hospodarenia ostatnych subjektov verejnej spravy za rok 20 I 0 
a systemu posobenia sprostredkovatel'skeho organu pod riadiacim organom v regi6ne, ktora 
bolo vykonana na zaklade poverenia predsedu NKU SR C. 1690101 zo dna 25.01.2011. 

Stanoveny termin na predlozenie opatreni na odstranenie kontrolou zistenych 
ned ostatkov a termfn na predlozenie spravy 0 plneni, resp. splneni prijatych opatrenf bol 
zo strany kontrolovaneho subjektu dodrZany. Kontrolou bolo zistene, ze z celkoveho poctu 
prijatych opatrenf bolo 12 splnenych, resp. plnenych pribdne. Z toho boli dye opatrenia 
(opatrenie C. 9 a c. 10) splnene po termfne, ktory si urcil kontrolovany sUbjekt. Kontrolna 
skupina staY splnenia, resp. plnenia prijarych opatrenf porovnala s vyhodnotenim 
kontrolovaneho subjektu, ktore bolo uvedene v sprave 0 splneni, resp. plnenf prijarych 
opatrenf, pricom opatrenie C. 5, ktore kontrolovany subjekt vyhodnotil ako nesplnene, 
kontrolna skupina nevyhodnotila z dovodu, ze v kontrolovanom obdobf nenastali podmienky 
najeho plnenie. 

5. Vnutorny kontrolny system 

Kontrolna skupina preverila vykonavanie predbeznej financnej kontroly v roku 2012 
na vybranej vzorke financnych operacif podl'a usudku kontrol6ra - fakturaciu za II. polrok 
2012, pricom bolo zistene, ze bola vykonavana v sulade s § 9 zakona C. 50212001 Z. z. 
o financnej kontrole a vnutornom audite. 

Kontrolna cinnost' v meste Presov bola realizovana na zaklade planu kontrolnej 
cinnosti Utvaru hlavneho kontrol6ra na 1. a II. polrok 2012. Plan kontrolnej cinnosti 
na 1. polrok 2012 bol schvaleny MsZ na jeho riadnom zasadnutf dna 14.12.2012 
(15 kontrolnych akcif) a na II. polrok 2012 dna 30.08.2012 (13 kontrolnych akcii). 
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Cinnost' Utvaru hlavneho kontrol6ra bola v roku 2012 zamerami na niekol'ko oblastf: 
nasledmi kontroly (kontrola plnenia uznesenf, kontrola inventarizacie za rok 2011, nasledna 
financna kontrola na vybranych ZS a MS, kontrola mestskeho podniku Technicke sluzby, 
kontrola mestskej prfspevkovej organizacie PKO Presov, kontrola cerpania financnych 
prostriedkov na propagaciu a zo zdrojov EU, kontrola hospodarenia prepravnych sluzieb, 
na ktorych prevadzku prispievalo mesto), vypracovanie odbornych stanovfsk a spray 
ana preverovanie st'aZnosti a peticie. 

K najcastejsfm nedostatkom zistenymi kontrol6rmi patrili nedodrzanie vseobecne 
zllvaznych pravnych predpisov, a to zakona 0 uctovnfctve (nedostatky zistene 
pri inventarizacii pokladne a majetku a zavazkov), zakona 0 verejnom obstaravani (priame 
zadania) a zakona 0 financnej kontrole a vnutornom audite (predbdna kontrola) . 

Cinnost' hlavneho kontrol6ra v kontrolovanom obdobf bola vykonavana v sulade 
s vypracovanym a scl}valenym planom kontrolnej cinnosti a v tejto oblasti neboli zistene 
nedostatky. 

Vytvoreny system riadenia a kontroly v ramci mesta bol aj napriek v protokole 
uvedenym kontrolnym zisteniam v kontrolovanom obdobi vyhodnoteny ako dobry . 

Protokol 0 vysledku kontroly vypracovali dna: 19.04.2013 

Ing. Frantisek Palcak c7J4 
veduci kontrolnej sku piny .................... .. .... ... ......./ ........ .. . 


JUDr. Miroslav Burianek ~~ /
elen kontrolnej sku piny .... ..... .Z-::'?:. ~:z.:; .... ... ......... 

Mgr. Lucia Vasickova 
elen kontrolnej skupiny 

S obsahom protokolu 0 vysledku kontroly bol oboznameny dna: 30.04.2013 

V- 2, IlL -1v ---------
JUDr. Pavel Hagyari ........ ~ ... ... :.~ ..... ... ....) ................ 
primator mesta 
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PRIMATOR 
MESTA PRESOV 

NaJvyssi kontrolnT;:;;dSRl 
, .Expozitura Presov ... '" n I 

Namesl' e ' . ..!!! ._L'_~. 08 f.2 PPESOV 
--------.:-'--j 

2g, 05 . 2013 
CIs lO. 


ReI 


VEe: 

Vas list cislo/zo dna:' 

Nase cislo: 

V Presove, dna: 27.05.2013 


Najvyssi kontrolny urad SR 
Priemyselna 2, 824 73 Bratislava 2 
Expozitura Presov 
Namestie mieru 3 
081 92 Presov 

Opatrenia na odstranenie nedostatkov zistenych kontrolou Najvyssieho kontrolneho 
uradu SR vykonanej v case od 05.02.2013 -19.04.2013. 

V zmysle Zapisnice 0 prerokovani protokolu 0 vysledku kontroly zo dna 
17.05.2013 predkladam prijate opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov: 

Ij 

1 ) 

Informovaf riaditerov MS bez pravnej subjektivity 0 zistenych nedostatkoch z kontroly NKU 

a upozornif ich na d6sledne dodrziavanie prislusnych ustanoveni Zakona 523/2004 Z.z. 

o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy. 

Termfn: do 30.06.2013 

Zodpovedny: veduci odd . rozpoctu, uctovnictva a miezd 


2) 

Informovaf zamestnancov, ktorf zabezpecuju nakup tovarov a sluzieb 0 zistenych 

nedostatkoch z kontroly NKU a upozornif ich na dodrziavanie prislusnych legislatlvnych 

ustanoveni tak. aby ku cerpaniu vydavkov, ktore neboli schvalene v rozpocte mesta, 

dochadzalo az po uprave rozpoctu rozpoctovym opatrenim. 


Termin: 31.07.2013 a staly 

Zodpovedni: veduci jednotlivych oddeleni 


3) 

Dosledne dodrziavaf zatriedenie vydavkov na prislusne polozky ekonomickej klasifikacie. 


Termin : staly 

Zodpovedni : veduci jednotlivych oddeleni 


4) 

Informovaf zamestnancov, poverenych vykonavanim predbeznej financnej kontroly 

o zistenych nedostatkoch z kontroly NKU a upozornif ich na dodrziavanie Zakona 583/2004 
Z.z. 0 rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy ako aj Zakona 502/2001 Z.z. 
o financnej kontrole a vnutornom audite s ciel'om, aby v neod6vodnenych pripadoch 
nedochadzalo v beznom rozpoctovom roku ku vzniku zavazkov, ktore nebudu zabezpecene 
v rozpocte mesta. 

Termin: 31 .07.2013 a staly 

Zodpovedni: riaditelia jednotlivych sekcii 
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5) 

Zabezpecif vypracovanie projektovej dokumentacie az po uspesnom majetkovopravnom 

vysporiadani a po schvaleni financnych prostriedkov v rozpocte mesta. 


Termin : staly 

Zodpovedny: riaditel' sekcie strategickeho rozvoja 


6) 

Na dodrziavanie zasady opatrnosti v uctovnictve prijaf smernicu mesta na tvorbu a pouzitie 

opravnych poloziek k majetku mesta. 


Termin : 31 .12.2013 

Zodpovedni: veduci odpelenia rozpoctu, uctovnictva a miezd 


veduci oddelenia mestskeho majetku 
7) 
Urcif do prislusnej internej smernice taky postup, aby vyradeniu motorovych vozidiel 
z evidencie majetku mesta predchadzalo ich vyradenie z evidencie 01 PZ. 

Termin: 31 .12.2013 
Zodpovedni: veduci oddelenia rozpoctu, uctovnictva a miezd 

veduci oddelenia mestskeho majetku 

8) 

Pri priprave navrhov zmluv 0 dielo dbaf na uplatnovanie zadrzneho vo vsetkych pripadoch, 

kde je to mozne v zmysle stanovenych podmienok a predpisov tykajucich sa jednotlivych 

zmluv 0 dielo v sulade so Zakonom 254/1998 Z.z. 0 verejnych pracach. 


Termin : staly 

Zodpovedny: veduci oddelenia investicnej vystavby 


9) 

Oboznamif zamestnancov oddelenia investicnej vystavby 0 vysledkoch kontroly NKU 

s upozornenim na dodrziavanie Zakona 254/1998 Z.z. 0 verejnych pracach. 


Termin : 30.06.2013 

Z6dpovedny: veduci oddelenia investicnej vystavby 


10) 

V odovodnenych pripadoch presneJsle specifikovaf podmienky obchodnych verejnych 

sufazi a v pripade vole vyhlasovatel'a obchodnej verejnej sut'aze ponechat' moznosf 

pripustnych odchylok ci uprav podmienok, specifikovaf tieto v sut'aznych podmienkach 

v zmysle ustanovenia § 284 ods . 1 Obchodneho zakonnika. 


Termin: staly 

Zodpovedny: veduci oddelenia mestskeho majetku 


11 ) 

Oosledne preverovat' sulad navrhov zmluv so sufaznymi podmienkami s dorazom na 

dodrzanie ustanovenia § 284 ods. 1 Obchodneho zakonnika. 


Termin: staly 

Zodpovedny: veduci odd. mestskeho majetku 




12) 

Oboznamif zamestnancov oddelenia mestskeho majetku 0 zistenych nedostatkoch 

z kontroly NKU s upozornenim na dodrziavanie ustanovenia § 284 ods. 1 Obchodneho 

zakonnika . 


Termin : 31.07.2013 

Zodpovedny: veduci oddelenia mestskeho majetku 


13) 

Oboznamif zamestnancov oddelenia rozpoctu , uctovnictva a miezd 0 zistenych 

nedostatkoch z kontroly NKU s d6razom na d6slednejsie zatriedenie nakladov na prislusne 

synteticke ucty uctovnej osnovy. 


Termin : 31.07.2013 

Zodpovedny: veduci oddelenia rozpoctu, uctovnictva a miezd 


JUDr. Pavel Hagyari 
primator mesta 
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