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Počet stráne 
 Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 
 celkom: 6 

Mesto Prešov 

Materiál 

na 4. zasadnutie 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov dňa: 16.02.2015 


Bod návrhu programu rokovania - poradové číslo: 8-1 
Výzva na zaplatenie - nezrovnalosti č. N211 01 055 k projektu 

Strategický plán rozvoja I'udských zdrojov MsÚ v Prešove, 


ITMS: 27110230112 


Obsab materiálu: 

I. obal 
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Výzva na zaplatenie nezrovnalosti č. N21101055 
k projektu: Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov l Vydanie: l 

MsÚ v Prešove, 
l:;;;' 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 4. zasadnutia 

Mestskébo zastupiteľstva mesta Prešov 


dňa: 16.02.2015 číslo: ... /2015 

k Výzve na zaplatenie nezrovnalosti č. N21101055 k projektu: Strategický 
plán rozvoja I'udskýcb zdrojov MsÚ vPrešove, ITMS:27110230112 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

berie na vedomie 
výzvu na zaplatenie-nezrovnalosť č. N2l1 01 055 k projektu: "Strategický plán rozvoja ľudských 
zdrojov MsU v Prešove, ITMS: 27110230112 

a 

schvaľuje 
vrátenie finančných prostriedkov v celkovej dlžnej sume 21.787, II€, ako aj úroky príslušné 
k dlžnej sume v čiastke 5 936,22€ fonnou rozpočtového opatrenia. 
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Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, 
Stranaplánovacia a správy mestských organizácií 	 111tj! 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 
z 2. zasadnutia 


Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy 

mestských organizácii 


dňa: 12.2.2015 	 číslo: 8/2015 

Komisia Mestského zastupiterstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácii 

po prerokovaní výzvy na zaplatenie - nezrovnalosti č. N21l01055 k projektu: "Strategický plán 
rozvoja l'udských zdrojov MsÚ v Prešove," ITMS: 271102301 I2 

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 
dňa: 12.2.2015 	 čislo: 8/2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 

o d por ú č a Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov: 

L 	 zobrať na vedomie s pripomienkami, Výzvu na zaplatenie -nezrovnalosť Č. N21101055 
k projektu: "Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov MsÚ v Prešove," ITMS: 27110230112 

2. 	 schválit' vrátenie finančných prostriedkov v celkovej dlžnej sume 21.787,11 E, 
ako aj úroky príslušné k dlžnej sume v čiastke 5.936,22 E, formou rozpočtového opatrenia na 
najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

...-->/' 	 "'" ~~'-	 b ~~ ...:.... , .................. 

Ing. Stanislav Kahanec 	 Ing. Juraj Hudáč 
predseda komisie 	 overovate!' 

I' .............!!!.......... .. 	 l J J
•. J;!,: .. iU I 
••••••••••••••/0 ........ ko 


Ing. Janli';išská 
sekretárka komisie I 
F ~ MsÚiSP-OlI29!1 

~ 
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Mesto Pre~ov 	 ITMS:27110230112 

Dôvodová správa 

Materiál je predkladaný na rokovanie z dôvodu výzvy na zaplatenie nezrovnalosti č. 
N21101055 k projektu: ..Strategický plán rozvoja l'udských zdrojov MsÚ v Prešove", 
ITMS: 27110230112, na ktorý bola dňa 06.03.2009 podpísaná Zmluva o poskytnutíNFP č. 
Z2711023011201. 

Stručný postup riešenia VÝ'ZNY na zaplatenie nezrovnalosti projektu: 

- dňa 20.08.2008 podpísaná Zmluva oposkytovaní služieb č.2008/1154/R/251r medzi 
Mestom Prešova f. EUROFORMES, a.s. Žilina, 

- dňa 05.08.2009, na základe Zmluvy o dielo medzi Mestom Prešova f. EUROFORMES, 
a. S., Žilina, realizovaný dokument "Strategický plán rO'ZNoja l'udských zdrojov MsÚ 
v Prešove", 

- dňa 28.07.2009 bol Sociálnou implementačnou agentúrou Bratislava schválený postup 
VO k dokumentu "Strategický plán rO'ZNoja ľudských zdrojov", 

- dňa 31.07.2010 bola implementácia projektu ukončená, 
- dňa 06.09.2011 bola vykonaná kontrola na mieste Sociálnou implementačnou agentúrou, 

Bratislava, s prijatim Opatrení: 1. Doloženie reklamačných protokolov k multifunkčnému 
zariadeniu, notebooku a softvéru a pracovná zmluva JUDr. Daniely Špačkovej, 

- dňa 21.11.2011 Sociálna implementačná agentúra, Bratislava Nezrovnalost' žiadosť 
o vrátenie finančných prostriedkov, 

- dňa 05.12.2011 Mesto Prešov-žiadost' o predÍženie termínu na vrátenie finančných 
prostriedkov, 

- zo dňa 02.12.2011, kladné stanovisko f. EUROFORMES, a.s. Žilina ku dokumentu 
"Strategický plán ro'ZNoja ľudských zdrojov", 

- dňa 22.12.2011 napísané Odvolanie na Sociálnu implementačnú agentúru v Bratislave, 
- dňa 27.04.2012 Odpoveď Sociálnej implementačnej agentúry na Odvolanie 

neakceptovanie odvolania, žiadajú vrátiť finančnú čiastku 22.933,80€, 
- 09.05.2012 Odpoved' na Odvolanie a predíženie termínu do 30.06.2012 podpísané 

a následne preškrtnuté, 
- právne stanovisko Advokátskej kancelárie Palša a Partneri zo dňa 22.05.2012 

(Rozhodnutie SIA a Komisie za absolútne nezdôvodnené a teda inepreskúmateľné), 
- dňa 15.01.2015 Sociálna implementačná agentúra, Výzva na zaplatenie nezrovnalosť č. 

N21101055, 
- na základe žiadosti o zálohovú platbu č.27110230112101 a 27110230112104 bolí Mestu 

Prešov poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 76.879,66€(zdroje EÚ+ŠR), 
-	 nezrovnalosť vznikla preplatenlm deklarovaného výdavku na "Strategický plán rO'ZNoja 

ľudských zdrojov" vo vyššej sume (t.j. 34.654,00€) ako uznala Komisia pre posudzovanie 
dokumentov, ktorá ohodnotila uvedený dokument na sumu 8.720.20€. 

Žiadame o zaplatenie nezrovnalosti Č. N21101055 k projektu "Strategický plán rO'ZNoja 
ľudských zdrojov MsÚ v Prešove" vo výške 21.787,ll €, aS 936,22€ úroky vypočítané ku dňu 
15.02.2015, aby sme predišli vymáhaniu súdnou cestou a exekúcii Sociálnou implementačnou 
agentúrou v Bratislave. 
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Mesto Prešov ~~r./"ó.~~~:•• ~. 7lZ~ Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Váš list číslo / zo dňa Našečíslo Vybavllje/teL/kl. Bratislava, dňa 
1 IAlPRJI2015/2059-0093 Mgr. Lucia Bezáková 08. Ol. 2015 

2015/166 02120462931 
lucia.bezakova@iazasi.gov.sk 

Vec 
Výzva na zaplatenie nezrovnalosť č. N21101055, prijímateľ Mesto Prešov, kód ITMS: 
27110230112 

Vážený prijímateľ, 

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR (ďalej v texte aj ako "Posk:ytovatel''') 
ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v zastúpení 
Sociálnou implementačnou agentúrou ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim 
orgánom pre tento operačný program, v súčasnosti s univerzálnym právnym nástupcom 
Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
uzavrelo s Mestom Prešov, IČO: OO 327646 so sídlom Hlavná 73,08068 Prešov, zapísaným 
v Štatistickom registri organizácií (d'alej v texte ako "Prijímateľ"), dňa 06.03.2009Zmluvu o 
poskytnutí nenávratného finančneno príspevku č. Z2711023011201(ďalej v texte aj ako 
"zmluva"). predmetom ktorej bola úprava zmluvných podmienok" práv a povinností medzi 
Poskytovatel'om a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
,,NFP") zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu s názvom 
"Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov". kód ITMS projektu: 27110230112. ktorý bol 
predmetom schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy DOP - SIA 
2008/1.2.1/01. 

Na základe žiadosti o zálohovú platbu č. 27110230112101 a 27110230112104 boli 
Prijímateľovi poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 76.879.66 € (zdroje EÚ a 
ŠR). 

V zmysle článku 16 Platby, ods. 4., bod 4.1 Všeobecných zmluvných podmienok 
Zmluvy o NFP, druhá veta: "V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na 
oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a 
Ziadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). « 

V zmysle toho istého článku 16, ods. 4., bod 4.5 VZP Zmluvy o NFP: "Prijlmatel' je 
povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovávať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, 
avšak Poskytovatel' si mfJže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu 
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(zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najnesklJr do 6 mesiacov od 
pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prij{mateľa, je Prijfmateľ povinný 
zúčtoval' minimálne 50 % zposkytnutej zálohovej platby. Vpr{pade nezúčtovania tejto 
sumy alebo jej časti, je Prijfmateľpovinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí 
uvedených 6 mesiacov vrátil' Poskytovateľovi sumu nezúčtovanlho rozdielu do výšky 50 %. 
V takom pripade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ 
poskytnúť Prijímateľovi. « 

V zmysle vyššie uvedených článkov Prijímateľ zaslal žiadosť o zúčtovanie zálohovej 
platby č. 27110230112203 a Poskytovateľ následne zaregistroval Prijímateľom zaslanú 
žiadosť, na základe ktorej Poskytovateľ identifikoval v predmetnej žiadosti o platbu 
nezrovnalosť č. N21101055 vo výške 22.933,80 Eur. Nezrovnalosť vznikla preplatením 
deklarovaného výdavku na "Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov" vo vyššej sume (t.j. 
v sume 31.654,00 Eur), ako uznala Komisia pre posudzovanie dokumentov vypracov~ých 
v rámci projektov OP ZaSI zriadená Riadiacim orgánom (MPSVR SR) a to z dôvodu, že 
Komisia pre posudzovanie dokumentov po preskúmaní dokumentu "Strategický plán rozvoja 
ľudských zdrojov" na základe počtu strán, v zmysle časovej náročnosti práce tvorcu, 
náročnosti dotazníkov pre verejnosť štruktúrovaných interview s pracovníkmi MsÚ Prešov, 
náročnosti samotného prieskumu a vypracovania dotazníkov upravila výšku oprávneného 
výdavku na sumu 8.720,20 Eur. 
, Žiadosťou o vrátenie fInančných prostriedkov Č. 271 102301 12/Z01 zo dňa 09.11.2011 
bol Prijímateľ vyzvaný Poskytovateľom na vrátenie finančných prostriedkov v sume 
predstavujúcej rozdiel medzi deklarovaným výdavkom a výdavkom uznaným Komisiou, t.j. 
v sume 22.933,80 Eur na účet a v terlÍlÍne uvedenom v žiadosti (do 12.12.2011), taktiež na 
zaslanie oznámenia o vysporiadani finančných vzťahov. Spolu so žiadosťou Vám bola zaslaná 
prislúchajúca správa o zistenej nezrovnalosti č. N21101055/S01. 

Prijímateľ listom zo dňa 05.12.2011 požiadal o predfženie termínu vrátenia 
identifikovaných neoprávnených výdavkov do 15.02.2012. Poskytovateľ vyhovel predmetnej 
žiadosti amailom zo dňa 19.12.2011 Vám Prijímateľ oznámil súhlas s predÍžením lehoty 
splatnosti nezrovnalosti. 

Následne ste sa listom zo dňa 22.12.20II odvolali proti rozhodnutiu o nezrovnalosti č. 
N21300053/S01 a vyjadrili nesúhlas s identifikovanou nezrovnalosťou nakoľko máte za to, že 
sporné výdavky vynaložené na dielo "Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov" sú 
oprávnené. 

Poskytovateľ po posúdeni odvolania Prijímateľa skonštatoval, že Poskytovateľ je 
v zmysle zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a z nariadenia 
Rady (ES) Č. 1083/2006 povínný overovať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť 
výdavkov. Aj na tieto účely bola zriadená Komisia pre posudzovanie dokumentov 
vypracovaných v rámci projektov OP ZaSI, ktorá posudzuje dokumenty vypracované 
a predložené v rámci žiadostí o platbu projektov OP ZaSI (analýzy, stratégie, štúdie, 
expertízy, plány a iné výstupy.) Nakoľko Komisia prijíma stanoviská formou záväzných 
rozhodnutí, ktoré tvoria súčasť Správy zo zasadnutia Komisie, Poskytovateľ je povinný jej 
rozhodnutie akceptovať a uplatniť pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov za predmetné 
dokumenty. 

V zmysle článku 16 ods. 7 bod 7.4 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy 
o poskytnutí NFP, druhá veta: " Nárok prijimateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 
v rozsahu vakom poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov projektu. " 

Z uvedených dôvodov máme za to, že prijimateľovi "Mesto Prešov" bol za dokument 
il názvom "Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov Mestského úradu v Prešove" uhradený 
vyšší finančný príspevok ako je jeho samotná hodnota, čím došlo ku vzniku nezrovnalosti 
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s finančným dopadom a preto Poskytovateľ vyzval Prijímatel'a na uhradenie finančnej 
nezrovnalosti špecifikovanej v Žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov a zaslanie 
Oznámenia o vysporiadani finančných vzťahov spolu s výpisom z bankového účtu 

potvrdzujúci úhradu nezrovnalosti. 
Prijímateľ požadovanú sumu do dnešného dňa neuhradil, a od 15.02.2012 je 

v omeškanÍ. 
Z toho dôvodu si Vás v zmysle článku 10 Všeobecných zmluvných podmienok 

Zmluyy. z titulu Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov č. 27110230 I 12/Z0 l dovol'ujem 
vyzvať na zaplatenie dlžnej sumy. 

Nakol'ko pohl'adávka v celkovej sume 22.933,80 Eur (slovom: 
dvadsaťdvatisícdeviiťstotridsaťtri eur osemdesiat centov), nebola k dátumu splatnosti 
15.02.2012 uhradená, vyzývame Vás týmto k jej zaplateniu spolu s úrokmi z omeškania 
vo výške 9,00 % ročne zo sumy 22.933,80 až do zaplatenia, a to najneskôr do 15 dní 
odo dňa doručenia tejto Výzvy a to nasledovne: sumu 19.493,73Eur (suma k vráteniu za 
zdroj EÚ) na č.ú. 7000325886/8180, VS: 21101055, sumu 2.293,38 Eur (suma k vráteniu za 
zdroj ŠR) na č.ú. 7000254985/8180, VS: 21101055 a sumu zodpovedajúcu úrokom 
z omeškania na č.ú. 7000447541/8180, VS: 21101055. 

Prijímatel' je povinný v lehote do 7 pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP 
alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto 
vrátenie, resp. odvedenie na tlačive "Oznámenie o vysporiadaní fmančných vzťahov" aj II 

prílohou "Výpis z bankového účtu". 
Ak v uvedenom tennlne neuhradíte pohľadávku Poskytovateľa, budeme nútení 

vymáhať predmetné práva súdnou cestou, čo podstatne zvýši Vaše näklady o trovy súdneho 
konania a trovy právneho zastúpenia. Zároveň Vás upozorňujeme na skutočnosť, že súdne 
konanie je obvykle nákladné a výkon rozhodnutia vexekučnom konaní pomerne rÝchly 
a účinný, pričom trovy exekúcie tiež nie sú zanedbateľné. 

Verime, že našej Výzve na zaplatenie vyhoviete a celú záležitosť vyriešime 
mimosúdnou ~stou a naznačený právny postup nebude potrebný. 

S pozdravom 

'c> 

fot. 

Ing.M 
generálny riaditeľ 

, J 
fryť;r;, 

~ l:, f' .f ,., 
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