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Návrh na 

 
 

U Z N E S E N I E 
 

z 6. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

 

 
dňa: 27.04.2015              číslo:  .../2015 

 
k správe o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných účtovných 

dokladov na vybraných oddeleniach MsÚ v Prešove 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

 

 
b e r i e    n a   v e d o m i e  

 

správu o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných účtovných 

dokladov na vybraných oddeleniach MsÚ v Prešove 
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Dôvodová správa 

 
V zmysle § 18 f  ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 

predkladám Mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch vykonanej následnej finančnej 

kontroly, ktorá bola vykonaná a ukončená k dátumu konania tohto MsZ v zmysle plánu 

kontrol ÚHK na obdobie apríl – jún 2015.  
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Následná finančná kontrola vybraných účtovných dokladov so zameraním na 

dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platných zneniach a interných noriem na 

vybraných oddeleniach MsÚ za 2. polrok 2014 

 

Predmetom kontroly bola formálna a obsahová stránka vybraných účtovných dokladov  

 

Časť I 

Kontrola vybraných  objednávok a faktúr na oddeleniach  investičnej výstavby a 

projektového manažérstva vystavené v 2. polroku 2014  

 

1. Objednávky 

Spôsob vystavovania objednávok na tovary, služby a práce nebol v podmienkach MsÚ 

samostatne riešený podľa žiadneho vnútorného riadiaceho aktu MsÚ v Prešove. Spôsob 

zadávania objednávok bol riešený v Smernici primátora č. 2/2006 o obehu účtovných 

dokladov na MsÚ, ktorá bola zrušená od 01.11.2009, kde boli ustanovené finančné objemy, 

ktoré boli oprávnení podpisovať jednotliví správcovia kapitol rozpočtu mesta, pričom nad 

tieto objemy podpisoval objednávky výlučne primátor, v jeho neprítomnosti zástupca 

primátora. Išlo o čiastku 1 659,69 € pri tovaroch a službách a  3 319,39 € pri prácach. 

Príkazom primátora č. 03/2009 Dočasný režim pre zadávanie objednávok vydávaných v rámci 

MsÚ a Mestskej polície v Prešove bol doplnený v článku 1 ods. 3 - 6 tak, že na zadávanie 

objednávok sa v plnom rozsahu vzťahuje postup podľa Smernice primátora č. 2/2006, pričom 

na účely tohto príkazu sa navyše pre vydanie každej objednávky vyžaduje písomný súhlas 

prednostu MsÚ, ktorý spočíva v podpise prednostu učinenom na vyhotovenej objednávke, 

a to vždy pred zadaním príslušnej objednávky na jej realizáciu až po podpise objednávky 

príslušným správcom kapitoly rozpočtu mesta. Tento systém vystavovania a podpisovania 

objednávok (aj napriek zrušeniu Smernice primátora č. 2/2006) sa zachoval až do vydania 

smernice primátora SP - 19 Riadenie činnosti VO a nakupovania v podmienkach mesta 

Prešov s účinnosťou od 08.10.2014, kde je upravený proces zadávania objednávok v článku 7. 

Zároveň bol stanovený jednotný limit, a to 1 700 € vrátane DPH pre tovary, služby a stavebné 

práce pre oprávnenie správcov kapitol podpisovať objednávku. Nad tento limit podpisuje 

objednávku výlučne primátor. Písomný súhlas prednostu na každej objednávke bol 

zachovaný.  

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v platnom znení na objednávkach vykonávali zamestnanci poverení 

primátorom za jednotlivé činnosti podľa interných  podpisových vzorov vydaných v zmysle 

Smernice primátora SP - 20 Vykonávanie vnútornej finančnej kontroly v podmienkach mesta 

Prešov účinnej od 12.05.2011 a v zmysle Smernice primátora SP - 42 Obeh účtovných 

dokladov na MsÚ v Prešove účinnej od 01.01.2011. 

Zadávanie objednávok (resp. uzatváranie zmlúv) vo vzťahu k dodržiavaniu zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní bolo v  kontrolovanom období 2. polroku 2014 upravené 2 

internými smernicami, a to: Metodickým a organizačným pokynom (ďalej len MOP) SP - 19 

Riadenie činnosti verejného obstarávania (ďalej len VO) a nakupovania v podmienkach Mesta 

Prešov, 2. vydanie s účinnosťou od 21.01.2009 a Smernicou primátora SP - 19 Riadenie 

činnosti VO a nakupovania v podmienkach Mesta Prešov s účinnosťou od 08.10.2014. Keďže 

zákon o verejnom obstarávaní bol od roku 2009 niekoľkokrát upravovaný a novelizovaný a 

MOP SP - 19 nebol priebežne aktualizovaný v súlade s týmito zmenami, vedúci Oddelenia 
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verejného obstarávania zaslal vo forme e-mailu Oznámenie k verejnému obstarávaniu 

k zmenám od 01.07.2013, ktorým okrem iného zrušil finančné limity uvedené v bode 8 MOP 

SP - 19, pri ktorých nie je potrebné vykonávať prieskum trhu pri zadávaní zákazky s nízkou 

hodnotou (4 000 € pri tovaroch a službách a 20 000 € pri stavebných prácach). Interná 

smernica bola zosúladená s platnou legislatívou až jej znovuvydaním s účinnosťou od 

08.10.2014.  

Podľa ústneho vyjadrenia vedúceho Oddelenia VO na MsÚ v praxi sa postupovalo podľa 

platného znenia zákona, t. j. pri zákazkách na tovary a služby s predpokladanou hodnotou do 

20 000 € bez DPH a pri zákazkách na stavebné práce s predpokladanou hodnotou do 30 000 € 

bez DPH sa postupovalo podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Uvedený § 9 ods. 9 cit. zákona neustanovuje konkrétny postup verejného obstarávania, avšak 

musia byť dodržané základné povinnosti podľa ods. 3 - 5 § 9 zákona a musí sa zabezpečiť, 

aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

K tomu ďalej vedúci Oddelenia VO uviedol, že postup si zvolí obstarávateľ (oddelenie MsÚ) 

podľa povahy zákazky a ak prieskum trhu uskutoční, musí ho primerane zdokladovať pre 

kontrolné orgány. Prieskum trhu môže uskutočniť aj oddelenie VO, ak ho o to príslušné 

oddelenie MsÚ požiada. Doklady z verejného obstarávania sa uchovávajú buď na Oddelení 

VO (za obstarávania, ktoré realizovalo Oddelenie VO a tie obstarávania, ktoré príslušné 

oddelenia doručili k archivácii) alebo na príslušnom oddelení MsÚ, ktoré realizovalo 

prieskum trhu. Oddelenie verejného obstarávania vedie Evidenčnú knihu verejného 

obstarávania.  

Kontrolou dokladov bolo zistené, že bol zaužívaný  systém, že pri objednávkach do 1 000 € 

bez DPH, resp. do 1 200 € s DPH sa prieskum trhu nevykonával a objednávky boli zadávané 

priamo dodávateľovi. Pri objednávkach nad túto hodnotu bol vykonávaný prieskum trhu.  

Časť obstarávaní realizovalo Oddelenie VO v súlade s MOP SP - 19, resp. Smernicou 

primátora SP - 19, vrátane udelenia súhlasu pre začatie procesu verejného obstarávania 

v zmysle Príkazu primátora Mesta Prešov 05/2012 (súhlas udeľuje príslušný riaditeľ sekcie).                         

Časť obstarávaní postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. bola realizovaná 

vybranými zamestnancami na základe splnomocnenia vydaného primátorom mesta na 

základe § 9 ods. 2 Zákonníka práce, a to konkrétne pre riaditeľku Sekcie strategického 

rozvoja, vedúceho odd. projektového manažérstva a projektovú manažérku,  a to na úkony 

týkajúce sa zabezpečenia procesov VO ku konkrétne určenej zákazke zahrňujúce prípravu 

podkladov, otváranie a vyhodnotenie ponúk a administráciu zákazky. Vyhodnotenie ponúk 

bolo vykonané komisionálne,  napríklad v prípade procesov VO pre ZŠ Májové námestie – 

energetický certifikát – objednávka č. 201400995, dodávka tovaru (potrubia) pre bazén – 

objednávka č.201400996, úprava priestorov pre potreby ZUŠ – objednávka č. 201400718, 

technický stavebný dozor - mandátna zmluva č.201400425.  

Pre zabezpečenie niektorých ďalších obstarávaní bolo tiež primátorom vydané 

splnomocnenie, a to  pre riaditeľku Sekcie strategického rozvoja, vedúcu odd. investičnej 

výstavby a zamestnanca MsÚ vykonávajúceho SD, ktoré však nebolo podpísané všetkými 

splnomocnenými osobami. Prieskum trhu a vyhodnotenie ponúk vykonala len jedna zo 

splnomocnených osôb, napr. výkon stavebného dozoru na MŠ Sládkovičova a ZŠ Bajkalská  

(mandátna zmluva č. 201400719) a výkon stavebného dozoru na MŠ Sabinovská a MŠ 

Solivarská (mandátna zmluva č. 201400720). V oboch prípadoch prieskum vykonala 

riaditeľka Sekcie strategického rozvoja. 

V niekoľkých prípadoch boli činnosti spojené s verejným obstarávaním pri zadávaní zákazky 

postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. realizované zamestnancom povereným 
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riadením odd. verejnoprospešných činností, kde súhlas so začatím procesu VO vo forme 

interného oznámenia bol daný zo strany primátora s uvedením textu, že súhlasí 

s vykonaním procesu VO na odd. verejnoprospešných činností (dodávka herných prvkov 

pre vybudovanie detského ihriska na ul. MDŽ a tiež na ul. Jánošíkovej, vybudovanie výťahu 

v objekte Vodárenská veža a dodávka klimatizačnej jednotky pre objekt vyhliadkovej veže). 

Doklady z týchto obstarávaní sú na odd. investičnej výstavby. 

V niektorých prípadoch bola ku kontrole  doložená iba jedna cenová ponuka bez 

akýchkoľvek ďalších dokladov preukazujúcich vykonanie prieskumu trhu, napr. na 

vypracovanie projektovej dokumentácie ZŠ Kúpeľná - telocvičňa  (objednávka č. 201400900) 

a MŠ Budovateľská - obnova objektu (Zmluva o dielo č. 201400704). Tieto cenové ponuky 

boli doručené na odd. investičnej výstavby riaditeľkou Sekcie strategického rozvoja a na jej 

pokyn bola vystavená objednávka. 

Pri podlimitných zákazkách bolo verejné obstarávanie v kontrolovanom období 

zabezpečované buď Oddelením VO (napr. Cyklochodník Šváby – II. etapa) alebo externe, 

napr. MŠ Haburská (Lasachi, s.r.o., objednávka č. 201300533), MŠ Zemplínska, MŠ 

Jurkovičova, MŠ M. Nešpora, MŠ A.Prídavku (Centrálny obstarávateľ, záujmové združenie 

PO so sídlom Turček na základe Zmluvy o spolupráci č. 201200570). 

 

Kontrolné zistenia (objednávky) 

- v niekoľkých prípadoch bol podpis prednostky na objednávkach nahradený podpisom 

vz. riaditeľa Sekcie majetkovej a ekonomickej, napr. na objednávkach č. 201400411 

z 14.05.2014, č. 201400436 z 19.05.2014, č. 201400496 z  02.06.2014, č. 201400525 zo  

06.06.2014, č. 201400527 zo 06.06.2014, č. 201400716 z  15.08.2014, č. 201400737, 

201400738 a 201400739 z  21.08.2014, č. 201400740 a 201400741 z 22.08.2014, č. 

201400746 z 25.08.2014, č. 201400752 z 27.08.2014, k čomu bolo doložené Poverenie na 

zastupovanie v zmysle článku 7 Smernice primátora SP – 12 Pravidlá zastupovania na MsÚ 

v Prešove (2. stály zástupca)  

- v niektorých prípadoch nebola predbežná finančná kontrola na objednávkach vykonaná 

správne, napr. buď nebolo vyznačené na predtlači o akú pripravovanú finančnú operáciu ide 

a či je v súlade so všetkými požiadavkami  uvedenými v § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. 

z. o finančnej kontrole alebo nebol uvedený dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly, 

napr. na objednávke č. 201400141 z 18.02.2014, č. 201400567 z 20.06.2014, č. 201400718 

z 15.08.2014 

- v niektorých prípadoch predbežnú finančnú kontrolu síce vykonal zamestnanec poverený 

výkonom predbežnej finančnej kontroly v zmysle podpisových vzorov, avšak s uvedením 

textu vz., čo nie je v súlade s článkom 4, bodom 2 Smernice primátora SP - 20 

Vykonávanie vnútornej finančnej kontroly v podmienkach Mesta Prešov 

- predtlač predbežnej finančnej kontroly na objednávkach nebola upravená v zmysle 

novelizovaného znenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

s účinnosťou od 01.11.2014 

- v niekoľkých prípadoch neboli vystavené objednávky pripojené k faktúram, čím účtovné 

doklady neboli úplné, napr. chýbala objednávka k faktúre č. 2014003519 za propagáciu 

mesta na internetovej stránke a k faktúre č. 2014003185 za turistické známky (obe na 

oddelení projektového manažérstva) 
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Kontrolné zistenia  (dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom 

znení) 

- spôsob uskutočňovania verejného obstarávania na MsÚ bol v kontrolovanom období 

nesystémový, keďže interná smernica platná v tom období nebola aktualizovaná, časť 

obstarávaní bola realizovaná priamo oddeleniami MsÚ, časť bola realizovaná na základe 

poverení vydaných primátorom, časť bola realizovaná priamo Oddelením VO a časť externe 

- nie je prepojenie medzi účtovnými dokladmi a podkladmi o VO (existujúca evidencia 

VO je vedená podľa názvu zákazky, ale chýba odvolávka na objednávku, resp. zmluvu, ktorá 

je výsledkom VO), resp. opačne v objednávke, resp. v zmluve nie je odvolávka na VO, čím je 

problematické sledovať celú finančnú operáciu od výberu dodávateľa až po úhradu faktúry 

hlavne z hľadiska úplnosti dokladov a zodpovednosti jednotlivých osôb 

- v Evidenčnej knihe verejného obstarávania nie sú zaevidované všetky obstarávania, 

chýbajú obstarávania realizované externe a tie obstarávania, ktoré realizovali oddelenia MsÚ 

a nedoručili ich k archivácii na Oddelenie VO. Kontrolná skupina konštatuje, že chýba 

jednotná centrálna evidencia o uskutočnených obstarávaniach v rámci Mesta Prešov 
a následne je v niektorých prípadoch problematické zistiť, kto realizoval verejné obstarávanie 

a kde sú archivované k tomu prislúchajúce doklady 

-  v rámci vykonania predbežnej finančnej kontroly na objednávkach a faktúrach nebol nikde 

overený súlad pripravovanej finančnej operácie konkrétne  so zákonom č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení 

- k vyhodnoteniu prieskumu trhu na výkon stavebného dozoru na MŠ Sládkovičova a ZŠ 

Bajkalská neboli doložené cenové ponuky od uchádzačov uvedené vo vyhodnotení prieskumu 

trhu, čím nebol uskutočnený prieskum trhu primerane zdokladovaný v zmysle bodu 7 

MOP SP - 19 Riadenie činností nakupovania a VO v podmienkach Mesta Prešov  
- prieskum trhu na riešenie havarijného stavu telocvične ZŠ Kúpeľná (vyhodnotenie zo dňa 

20.11.2014) realizovala riaditeľka Sekcie strategického rozvoja, k čomu nebolo doložené 

žiadne poverenie, resp. splnomocnenie, čo nie je v súlade s čl. 5 bodom 1 Smernica 

primátora SP - 19 Riadenie činností VO a nakupovania v podmienkach Mesta Prešov 

- v 2 prípadoch bola doložená k vystaveniu objednávky (ZŠ Kúpeľná - PD telocvičňa) 

a k uzatvoreniu zmluvy (MŠ Budovateľská - obnova objektu) iba jedna cenová ponuka bez 

preukázania vykonania prieskumu trhu  

- v prípade interného oznámenia o udelení súhlasu na začatie VO na dodávku klimatizačnej 

jednotky s príslušenstvom pre objekt vyhliadkovej veže chýba podpis primátora, t. j. 

súhlas v skutočnosti nebol udelený, teda procesy spojené s VO zabezpečoval zamestnanec 

poverený riadením odd. verejno - prospešných činností bez oprávnenia 

- v prípade riešenia havarijného stavu na ZŠ Kúpeľná došlo k rozdeleniu zákazky, a tým 

k nedodržaniu § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, a to vystavením 

2 faktúr: faktúry č. 2014004024 RN-stav, s.r.o. vo výške 35 931,53 € a faktúry č. 2014004268 

VN stav vo výške 35 986,12 €, pričom prieskum trhu bol v prvom prípade vykonaný 

riaditeľkou Sekcie strategického rozvoja a v druhom prípade bola ňou doložená iba jedna 

cenová ponuka, a to od VN-stav 

- 2 faktúry boli vystavené firmou Eiffage construction na práce naviac súvisiace 

s rekonštrukciou ZŠ Májové námestie a uhradené na základe podpísaného Dodatku č. 3 

k Zmluve o dielo č. 201200438, ktorý nadobudol účinnosť 26.11.2014. Podpísaním tohto 

dodatku došlo k porušeniu § 155 m ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení, resp. § 

9 ods. 3 cit. zákona v znení platnom do 30.06.2013.  
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2. Faktúry  

Evidenciu, účtovanie a úhradu došlých faktúr upravuje interná smernica SP - 42 Obeh 

účtovných dokladov na MsÚ v Prešove. Kontrolou bolo zistené, že došlé faktúry boli 

opatrené pečiatkou s dátumom, kedy faktúra došla a  pečiatkou s číslom, pod ktorým bola 

daná faktúra zaevidovaná v knihe došlých faktúr. Ku každej faktúre bol doložený likvidačný 

list s dátumom a podpisom osoby zodpovednej za účtovný prípad (t. j. zamestnanca 

oprávneného potvrdzovať vecnú a číselnú správnosť dodávateľských faktúr v zmysle 

podpisových vzorov podľa Smernice primátora SP - 42) a dátumom a podpismi osôb 

zodpovedných za vykonanie predbežnej finančnej kontroly (ďalej len predbežná FK) 

v zmysle podpisových vzorov k Smernici primátora SP - 20 Vykonávanie vnútornej finančnej 

kontroly v podmienkach mesta Prešov. V rámci vecného a číselného preskúmania 

zamestnanec príslušného odboru preskúmava, či je faktúra v súlade so  zmluvou, resp. 

objednávkou, príslušnými právnymi predpismi, či predmet fakturácie zodpovedá skutočnej 

dodávke tovarov alebo služieb z pohľadu akosti, množstva, ceny a ostatných dodacích 

podmienok a za účelom preukázania týchto skutočností je povinný pripojiť k faktúre 

prvotný doklad preukazujúci toto plnenie, napr. dodací list, odovzdávací a preberací 

protokol a pod. V prípade faktúr vo vecnej pôsobnosti odd. investičnej výstavby k takýmto 

dokladom  patrili: preberací protokol (napr. pri PD), preberací protokol o odovzdaní 

a prevzatí verejnej práce, zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, krycí list 

čerpania, súpis vykonaných prác. V prípade stavebných prác je osobou zodpovednou za 

účtovný prípad stavebný dozor, a to zamestnanec odd. investičnej výstavby alebo vedúca odd. 

IV za externý dozor, ktorý podpisuje prílohy k faktúre.  Príslušný odbor okrem vecného 

a číselného preskúmania faktúry zodpovedá aj za vykonanie predbežnej FK došlej faktúry. 

Zároveň vystaví príslušný odbor aj platobný poukaz, ktorý je podkladom pre úhradu faktúry 

a prikladá sa k výpisom z bankových účtov mesta.  Na platobnom poukaze sú okrem podpisov 

osôb totožných s podpismi na likvidačnom liste navyše podpis zamestnanca rozpočtu, ktorý 

overuje prípustnosť finančnej operácie a vedúcej odd. rozpočtu a účtovníctva, ktorá vykoná 

záverečnú formálnu kontrolu.  

 

Kontrolné zistenia (faktúry) 

- v niektorých prípadoch nebola predbežná finančná kontrola na faktúre (resp. likvidačnom 

liste k faktúre) vykonaná správne, napr. buď nebolo vyznačené na predtlači o akú 

pripravovanú finančnú operáciu ide a či je v súlade so všetkými požiadavkami  uvedenými 

v § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole alebo nebol uvedený dátum 

vykonania predbežnej finančnej kontroly, napr. faktúra č. 2014001958 zo  04.07.2014, faktúra 

č. 2014002224 z 01.08.2014, faktúra č. 2014002241 zo  04.08.2014, faktúra č. 2014002344 

z 11.08.2014, faktúra č. 2014002355 z 12.08.2014, faktúra č. 2014002480 z 28.08.2014 

(chýba podpis osoby, ktorá vykonala predbežnú FK, je iba podpis správcu kapitoly SSR), 

faktúry č. 2014003082,  č. 2014003083 a č. 2014003084 zo 14.10.2014, faktúra č. 

2014003635 z 24.11.2014, faktúra č. 2014003690 z 28.11.2014, faktúra č. 2014003693 

z 28.11.2014 

- predtlač predbežnej finančnej kontroly na likvidačných listoch a platobných 

poukazoch k faktúram nebola upravená v zmysle novelizovaného znenia zákona č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite s účinnosťou od 01.11.2014 

- v niektorých prípadoch na faktúre, resp. preberacom protokole chýbal podpis osoby, 

ktorá prevzala predmet fakturácie, napr. na preberacom protokole a faktúre č. 2014003955 

z 10.12.2014 za vypracovanie analytickej časti stratégie udržateľného mestského rozvoja (k 
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tomu bol dodatočne doložený nový preberací protokol z 29.01.2015 podpísaný vedúcim 

oddelenia projektového manažérstva – za dopracovanie stratégie podľa požiadaviek RO 

MPaRV SR a mesta Prešov na základe písomnej žiadosti riaditeľky SSR zo dňa 15.12.2014), 

na odovzdávacom protokole k faktúre č. 2014003988 z 11.12.2014 za odstraňovanie vád diela 

a doplnenie herných prvkov, na faktúre č. 2014002559 z 08.09.2014 za tepelno-technický 

posudok ZUŠ Štefánikova                                   

- v niektorých prípadoch na prílohách k faktúre za stavebné práce chýbala pečiatka 

a podpis externého stavebného dozoru, napr. k faktúram č. 2014002227, č. 2014002228, č. 

2014002743, č. 2014002744, č. 2014002745, č. 2014002746 (dodávateľ: Techmontstav – 

stavebné práce na vybraných MŠ - na krycom liste a súpise prác, resp. prehľade realizovaných 

rozpočtovaných nákladov) a podpis externého SD na faktúre č. 2014003444 (dodávateľ: 

GIRA-B.G.H. – stavebné práce na MŠ Sabinovská) 

- v niektorých ďalších prípadoch neboli prvotné doklady k faktúre úplné, napr. k faktúre č. 

2014003648 za vybudovanie výťahu v objekte Vodárenská veža (žiadna príloha), k faktúre č. 

2014003690 za stavebné práce na MŠ Mukačevská (chýba krycí list a súpis prác nie je 

podpísaný stavebným dozorom), k faktúre č. 2014003873 ZpS Veselá - stavebné práce (chýba 

krycí list a súpis prác nie je podpísaný stavebným dozorom), k faktúre č. 2014004237 

Cyklochodník Šváby (chýba pečiatka dodávateľa na krycom liste aj súpise prác), k faktúre č. 

2014002559 za tepelno-technický posudok  ZUŠ Štefániková chýba preberací protokol.  

  

 

Časť II 

Kontrola vybraných finančných   operácií a účtovných dokladov na MsÚ v 2. polroku 

2014  

 

1. Oddelenie podnikateľskej činnosti, cestovného ruchu a MIC  

V decembri 2013 bola vykonaná následná finančná kontrola podnikateľskej činnosti MsÚ za 

I. polrok 2013. Správa z kontroly bola predložená na rokovanie MsZ dňa 20.02.2014 

a následne z rokovania stiahnutá. Z predmetnej kontroly kontrolovaný subjekt neprijal 

opatrenia tak, ako to bolo uložené v Zápisnici z prerokovania správy. 

Mesto  vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom Mestského informačného centra 

(MIC). Predmetom je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, administratívne služby,  reklamné 

a marketingové služby. 

1.1. Predaj tovaru v MIC pozostáva z: 

 Komisného predaja -  predaj tovaru od jednotlivých dodávateľov tovaru, na základe 

Zmlúv o predaji, Zmlúv o obstaraní predaja veci, Komisionálnej zmluvy 

(podnikateľská činnosť). 

 Predaja z vlastnej činnosti – predaj  predmetov, ktoré MIC získalo od mesta, prípadne 

ako dar od iného subjektu (napr. od VÚC).  

 

K fakturácii komisného predaja dochádza zo strany dodávateľov na základe predloženia 

prehľadu predaného tovaru určeného na komisionálny predaj vyhotovovaného MIC raz 

mesačne alebo v štvrťročných intervaloch.   
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Na likvidačných listoch k faktúram č. 2014002431 až 2014002434 aj platobných poukazoch 

k týmto faktúram predbežnú finančnú kontrolu vykonala za povereného zamestnanca aj za 

vedúceho zamestnanca riaditeľka sekcie strategického rozvoja, na faktúre č. 2014002434 

chýba dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly. V tomto prípade došlo k nedodržaniu 

zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení. 

 

Na základe zmluvy č. 201400613  MIC predalo 83 lístkov v celkovej hodnote 1 660,00 € za 

províziu 1 VIP lístok, ktorý podľa tvrdenia zamestnankyne MIC pre nezáujem zo strany mesta  

neprevzali.  

Na základe zmluvy č. 201400515 MIC predalo 945 lístkov v celkovej hodnote  7 327,00 € za 

províziu 0,00 €.  

Mesto tak poskytlo bezplatné služby v prospech poskytovateľa lístkov na náklady mesta. 
 

Mesto Prešov si na základe objednávky č. 201401002  objednalo u spoločnosti 4U media 

Slovakia, s.r.o. výrobu dokumentárnej série „Objavovanie Prešova“ na DVD nosiči za cenu 

619,99 €, následne na základe došlej faktúry č. 2014003665 došlo k úhrade 04.12.2014, 

pričom predmetné DVD nebolo ku dňu kontroly dodané.  

Platobný  poukaz č. 2014027190 zo dňa 01.12.2014  podpísaný vedúcim oddelenia 

podnikateľskej činnosti, cestovného ruchu a MIC a  riaditeľkou sekcie strategického rozvoja. 

Kontrolné zistenie 

- Konštatujeme,  že v tomto prípade došlo k porušeniu § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov, t. 

j. neefektívne, nehospodárne  a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov  a  § 8 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, t. j. účtovníctvo nebolo 

vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne. 

- V 2 prípadoch mesto poskytlo bezplatné služby na náklady mesta v prospech 

poskytovateľa vstupeniek  

 

1.2. Cestovný ruch – monografia Dejiny Prešov 

V rámci výdavkov na cestovný ruch boli vykazované aj výdavky na prípravu monografie 

Dejiny Prešova. 

Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe pri vypracovaní monografie Dejiny Prešova 

uzatvorená medzi Mestom Prešov a Prešovskou univerzitou v Prešove. 

Na I. diel: 

Číslo zmluvy 201200625 zo dňa 25.07.2012 v celkovej hodnote 20 000.00 €; účel použitia 

finančných prostriedkov: autorské honoráre, honorár za zostavenie diela, prezentácia 

a propagácia diela; použitie prostriedkov do 31.12.2013. 

Na II. diel:  
Číslo zmluvy 201301283 zo dňa 18.12.2013 v celkovej hodnote 20 600.00 €; účel použitia 

finančných prostriedkov: autorské honoráre a honorár za zostavenie diela, použitie 

prostriedkov do 31.12.2013. V príslušnom roku finančné prostriedky na II. diel neboli 

poukázané. 

Na III. diel: 

Finančné prostriedky na III. diel monografie boli odsúhlasené Mestským zastupiteľstvom 

v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 vo výške 20 000.0 €. Následne rozpočtovým 

opatrením č. 1 boli odsúhlasené finančné prostriedky na 2. diel  ako záväzok za rok 2013 vo 

výške 20 600.00 € na základe  uznesenia MsZ č. 495/2014 z 20.02.2014. 
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Mestu Prešov predmetné monografie ku dňu vykonania kontroly  neboli predložené, čo 

predstavuje podstatné porušenie podľa čl. 5 ods. 2  písm. a) zmluvy zo strany odborného 

partnera, čím mestu Prešov vznikol nárok na odstúpenie od zmluvy a prípadné vrátenie 

finančných prostriedkov.  

Mesto Prešov však poukázalo sumu vo výške 40 600,00 € na účet Prešovskej univerzity na 

základe platobného poukazu č. 2014027770 zo dňa 08.12.2014, ktorého predbežnú finančnú 

kontrolu vykonali vedúci oddelenia podnikateľskej činnosti, CR a MIC a riaditeľka sekcie 

strategického rozvoja  aj napriek tomu, že na III. diel publikácie nebola uzatvorená žiadna 

zmluva a predmetný I. a II. diel monografie neboli mestu Prešov žiadnym spôsobom 

prezentované.  

Kontrolné zistenie 

- Zamestnanci  vykonávajúci predbežnú finančnú  kontrolu postupovali  v rozpore s § 9 

zákona č. 502/2001 Z. z., keď uviedli nepravdivý údaj, že finančná operácia je 

v súlade s uzatvorenými zmluvami, čím mesto Prešov bez právneho titulu uhradilo 

Prešovskej univerzite sumu 20 000,00 € za III. diel monografie Dejiny Prešova. 

Povinnosťou  zamestnanca vykonávajúceho predbežnú finančnú kontrolu je písomne 

oznámiť vedúcemu orgánu verejnej správy zistené závažné nedostatky, pre ktoré 

nemožno kontrolovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať alebo v jej príprave 

pokračovať, tak ako to ustanovuje § 9 ods. 5 zákona č. 502/2001 Z. z. 

- Týmto konaním došlo k porušeniu  § 31 ods. 1 písm.  j) v zmysle zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, t. j.  

nehospodárne, neefektívne a neúčinne vynakladanie verejných prostriedkov. 

- Proces verejného  obstarávania na spracovanie a dodanie monografie Dejiny Prešova  

nebol realizovaný, čo nie je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení.  

Prešovská univerzita vrátila neoprávnenú platbu na účet mesta dňa 27.02.2015 v sume 20 000 

€. 

 

2. Kancelária primátora a prednostu MsÚ v Prešove 

2.1. Bežné výdavky 

Za kontrolované obdobie 2. polroku 2014 boli na kapitole kancelárie primátora a prednostu 

MsÚ čerpané výdavky na: inzerciu v Echu, tlač Prešovského magazínu, monitoring médií, 

údržbu CO skladov, školenia ochrany, bezpečnosti zdravia pri práci, nákup stravných lístkov. 

Faktúra č. 2014003552 zo dňa 11.11.2014 za inzerciu v Prešovskom Echu dňa 06.11.2014 

v sume 240,00 €. Predmetom inzercie sú 4 zverejnenia  mesta „zámer na priamy prenájom 

nehnuteľnosti.“ Termíny na predloženie cenových ponúk boli v inzeráte uvedené do 

05.11.2014,  Echo bolo vydané  06.11.2014 (neaktuálna informácia). 

Kontrolné zistenie 

- Finančné prostriedky boli  vynaložené nehospodárne a neefektívne, čím mesto 

porušilo ustanovenie § 31, ods. 1, písm. j)  o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná formálne. Doklady odsúhlasili 

a predbežnú. finančnú kontrolu vykonali: zamestnankyňa sekretáriatu, vedúci 

kancelárie primátora a prednostu  a riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných 

činnosti.   
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2.2. Kapitálové výdavky 

Z investičných výdavkov boli na kapitole kancelárie primátora a prednostu  uhradené tri 

faktúry súvisiace s vybavením hasičskou technikou pre plnenie úloh OR HaZZ v Prešove  

a to: 

Faktúra  č. 2014002011 zo dňa 08.07.2014 za nákup kufríkového prístroja na skúšanie 

dýchacích prístrojov s príslušenstvom vo výške 4 030,80 €. K faktúre fyzicky nie je doložená 

objednávka, objednávka č. 201400569  vystavená 20.06.2014, zverejnená 11.12.2014, čím sa 

nedodržal § 5  ods. 2 zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom 

znení. 

Faktúra bola uhradená 17.07.2014, zverejnená bola 13.01.2015, čím došlo k porušeniu 

zákona o slobodnom prístupe  k informáciám.  

Predbežnú finančnú kontrolu na likvidačnom liste k faktúre vykonali: vedúci oddelenia VPČ, 

vedúci kancelárie a prednostu, za vedúceho  zamestnanca podpísal vedúci oddelenia VPČ. 

Faktúra č. 2014003366 zo dňa 30.10.2014 za vykonanie technickej skúšky a merania 

parametrov prenosnej hasičskej striekačky v sume 400 €. Objednávka č. 201400799  k faktúre 

vyhotovená 16.09.2014, jej zverejnenie 11.12.2014, čím sa nedodržal zákon č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe... 

Predbežnú finančnú kontrolu na likvidačnom liste k faktúre vykonali: vedúci oddelenia VPČ, 

vedúci kancelárie primátora a prednostu, za vedúceho   zamestnanca riaditeľ sekcie vnútornej 

správy a VČ.  Objednávku vyhotovil vedúci oddelenia VPČ, schválil riaditeľ sekcie vnútornej 

správy a VČ  a odsúhlasila  p. prednostka. 

Faktúra č. 2014003434 zo dňa 30.10.2014  za dodanie prenosnej hasičskej striekačky v sume 

8 500 €. Objednávka č. 201400530 vystavená 09.06.2014, zverejnená 02.12.2014, čím 

rovnako sa nedodržalo ustanovenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

Predbežnú finančnú kontrolu na likvidačnom liste k faktúre vykonali: vedúci odd. VPČ, 

vedúci kancelárie primátora v prednostu, za vedúceho   zamestnanca riaditeľ sekcie vnútornej 

správy a VČ.   Objednávku vybavoval  vedúci oddelenia VPČ, predbežnú finančnú kontrolu 

vykonala zamestnankyňa kancelárie primátora a prednostu, za vedúceho zamestnanca vedúci 

oddelenia VPČ. Odsúhlasili: za prednostku riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej a p. 

primátor. 

Kontrolné zistenie 

- Podľa § 5 ods. 2. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, sa 

objednávky zverejňujú do 10 pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky 

a faktúry do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Kontrolovaný subjekt postupoval 

v rozpore s týmto zákonom. 

 

3. Technické služby mesta Prešov, a.s.  

3.1. Neuhradené faktúry 

Faktúra  č. 2014002815 zo dňa 24.09.2014 v sume 40 600,81 € od TSmP, a.s., za  úroky 

z omeškania platieb za roky 2010, 2011 a 2012. Jedná sa o fakturáciu úrokov z omeškania 

od spoločnosti OZÓN Hanušovce, a.s., a DUTEKO, a.s., ktoré tieto spoločnosti fakturovali 

TSmP, a.s.  

Doložené faktúry od spoločnosti neobsahujú spôsob výpočtu úrokov, odvolávku na 

ustanovenie v zmluve, ani nič, čo by preukazovalo opodstatnenosť fakturovaných úrokov 

z omeškania platieb. Predbežná finančná kontrola na likvidačnom liste k faktúre bola 

vykonaná až 02.02.2015 a vykonali ju zamestnanec oddelenia VPČ, vedúci odd. VPČ, a za 

vedúceho zamestnanca riaditeľ sekcie vnútornej správy a VČ. 
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Úhrada bola vykonaná dňa 06.02.2015. Predbežnú finančnú kontrolu na Platobnom  poukaze  

vykonali zamestnanec oddelenia VPČ, vedúci odd. VPČ a riaditeľ sekcie vnútornej správy a 

VČ. 

Kontrolné zistenie  

- Konštatujeme, že vykonanie predbežnej finančnej kontroly bolo formálne, nie je 

v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite v platnom znení 

 

 3.2. Rozhodnutia jediného akcionára 

Faktúra č. 2014002600 zo dňa 04.09.2014 na sumu 19 175,04 € za sanáciu skládky Cemjata 

a faktúra č. 2014004054 zo dňa 11.12.2014 na sumu 32 057,65 € za oplotenie sanovanej 

skládky Cemjata.  

Práce boli vykonané na základe Rozhodnutia jediného akcionára obchodnej spoločnosti 

TSmP, a.s. vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.03.2014 

a 10.09.2014. 

Jediný akcionár môže rozhodovať o majetku akciovej spoločnosti TSmP, a.s., nie 

o výdavkoch z rozpočtu mesta. Takéto výdavky podliehajú schváleniu v MsZ. Predbežná 

finančná kontrola na likvidačnom liste k faktúram bola vykonaná v mesiaci február 2015 

zamestnancami: zamestnanec oddelenia VPČ, vedúci odd. VPČ a riaditeľ sekcie vnútornej 

správy a VČ. 

Úhrady vykonané dňa  06.02.2015. Predbežnú finančnú kontrolu na Platobných poukazoch 

vykonali: zamestnanec oddelenia VPČ, vedúci odd. VPČ a riaditeľ sekcie vnútornej správy a 

VČ. 

Kontrolné zistenie 

- Pretože  skládka na Cemjate nie je majetkom TSmP, a.s., ale majetkom mesta Prešov, 

tieto  výdavky mali byť kryté rozpočtom a odsúhlasené v MsZ.  Vzhľadom na vyššie 

uvedené konštatujeme nedodržanie ustanovenie  § 11 ods. 4, písm. b)  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (o rozpočte obce a jeho zmenách 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo)  

 

4. Rezervný fond 

4.1.Povodne   

Faktúry označené číslami 2014001976, 2014002190, 2014002191, 2014002192, 2014002193, 

2014002194, 2014002195 v celkovej hodnote 57 186,07 € splatné v auguste 2014, neboli 

uhradené do konca roka 2014. Dodávateľmi prác boli: Správa a zimnú údržba prešovských 

ciest, MP Kanal service s.r.o, PEhAES, a.s., ZÁHRADA REAL, s.r.o., DLC s.r.o.,  

Kontrolné zistenie 

- Keďže išlo o faktúry za práce spojené s odstraňovaním  následkov povodní z mája 

2014, vzhľadom na charakter výdavkov, faktúry mali byť uhradené z rezervného 

fondu, pričom konštatujeme, že v danom časovom období bol  na účte rezervného 

fondu dostatok finančných prostriedkov. 

(§ 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

„Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na 

odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených 

živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované 

a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva 

použiť prostriedky rezervného fondu.“) 
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5. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o.,  Prešov  

5.1. Mandátna zmluva 

Mandátna zmluva o správcovstve miestnych komunikácií (ďalej len „mandátna zmluva“) 

medzi mestom Prešov a SaZÚPC, s.r.o. bola uzatvorená dňa 29.06.2005, ktorej predmetom je 

inventarizácia cestného fondu, inšpekčná a kontrolná činnosť, plánovacia činnosť, technická 

činnosť a odťahovanie vozidiel v celkovej sume 8 298,45 €/rok.  

Dodatkom č. 3 k mandátnej zmluve zo dňa  14.06.2012 sa výška odplaty zmenila na sumu  

6 201,00 €/rok.  

      Dňa 25.06.2013 bolo na základe návrhu Ing. R. Drutarovského prijaté MsZ uznesenie 

č. 409/2013, ktorým Msz v Prešove „žiada primátora mesta Prešov uzatvoriť dodatok 

k Mandátne zmluve o správcovstve miestnych komunikácií medzi mestom Prešov a 

spoločnosťou Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., ktorou sa zaktualizuje výška 

odmeny mandatára za vypracovávanie inventarizácie cestného fondu, monitorovania 

stavebného a dopravno-technického stavu miestnych komunikácií a za vypracovanie 

krátkodobých a dlhodobých plánov opráv a údržby miestnych komunikácií“ s termínom 

plnenia do 15. augusta 2013.  

Dňa 14.08.2013 sa konalo Valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti SaZÚPC, s.r.o., kde 

prítomní spoločníci (JUDr. Pavel Hagyari zastúpený na základe splnomocnenia zo dňa 

13.08.2013  vedúcim oddelenia VPČ za mesto Prešov a Ing. Jurajom Janičkom za J.V.S., 

s.r.o. Prešov) hlasovaním schválilo navýšenie finančnej čiastky za správcovstvo cestného 

fondu vo výške 32 000,00 €/rok.   

Dňa 25.11.2013 n a základe uznesenia MsZ č. 466/2013, ktorým bol schválený rozpočet na 

rok 2014 a v rámci neho na Mandátnu zmluvu so SaZÚPC 12 000,00 € a uznesenia MsZ č. 

495/2014 zo dňa 20.02.2014, ktorým bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 1 a v rámci neho 

na Mandátnu zmluvu so SaZÚPC 20 000,00 €, bol podpísaný dodatok č. 4 k mandátnej 

zmluve, ktorým sa navýšila výška odplaty na 32 000,00 €/rok. 

Fakturácia  za správcovstvo od dodávateľa počas predchádzajúcich rokov nebola  štvrťročne 

(ako bolo dohodnuté v Mandátnej zmluve), ale jednorázovo za celý rok, vždy na konci 

príslušného kalendárneho roka. Faktúra s interným číslo 2014004115 z 16.12.2014 na sumu 

27 225,37 €  je  fakturovaná v nesprávnej výške.  

Keďže v roku 2014 došlo k zmene odplaty zo  6 201,00 € na 32 000,00 € s účinnosťou od 

11.03.2014, výška fakturovanej čiastky mala byť nasledovná:  

01.01.2014 – 10.03.2014 (69 dní x 6 201 €/365).................   1 172,24 € 

11.03.2014 - 31.12.2014 (296 dní x 32 000 €/365)............   25 950,68 € 

Suma celkom...............................................................          27 122,92 € 

Rozdiel oproti fakturovanej čiastke ..............................          - 102,45 € 

 

Monitorovanie sa nepredkladá 1x mesačne v zmysle zmluvy a  odplata za správcovstvo nie je 

fakturovaná po štvrťrokoch v sume  8 000 € tak, ako bolo zmluvne dohodnuté. Súčasťou 

vystavenej faktúry po štvrťrokoch má byť súpis vykonaných činnosti po mesiacoch štvrťroka, 

čo sa tiež nedodržiava. Úhrada sa mala realizovať na základe faktúry vystavenej dodávateľom 

vždy do 5 dní po uplynutí štvrťroka.  

Za správcovstvo sa fakturuje  1x ročne v sume 32 000 € a súčasťou faktúry je „prehľad“ – 

monitorovanie cestného fondu za 12 mesiacov (napr. Príloha č. 1 za mesiac september 2014).. 

V druhom polroku 2014 boli spoločnosťou SaZÚPC, s.r.o. fakturované opravy havarijných 

stavov chodníkov a ciest s odvolaním sa na monitoring podľa mandátnej zmluvy bez 

objednávok v celkovej hodnote  115 176,90 €. 
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Kontrolné zistenie 

- Kontrolou mandátnej zmluvy konštatujeme, že  zmluvná povinnosť zo strany dodávateľa 

(SaZÚPC, s.r.o), týkajúca sa: 

a) vypracovania inventarizácie cestného fondu (článok V. bod 5 Mandátnej zmluvy: vždy 

k 31.12 kalendárneho roka) nie je dokladovaná a preukázaná. 

b) krátkodobých a dlhodobých plánov opráv a údržby MK (článok V., bod 7 Mandátnej 

zmluvy: najmä zoznam bežnej a menovitej údržby po uliciach, termín realizácie prác 

s uvedením ich rozsahu a popis navrhovaných úkonov, u menovitej údržby aj cenovú 

kalkuláciu)....nie je dokladovaná. 

c) monitorovania stavebného a dopravno-technického stavu MK (článok V. bod 6 

Mandátnej zmluvy: 1x mesačne predložiť v písomnej forme výkon a rozsah 

monitorovania cestného fondu, najmä stav miestnych komunikácií, rozsah poškodenia, 

poškodenie dopravných značiek, poškodenie mreží uličných vpustov a poklopov šácht....) 

je dokladované „prehľadom“ – monitorovanie cestného fondu za jednotlivé mesiace. 

Prehľad je doložený ako podklad k fakturácii na konci roka. Fakturovaná zmluvná 

odplata je 32 000 €. 

- Konštatujeme, že zmluvne dohodnuté ustanovenia  v Mandátnej zmluve sa 

nedodržiavajú. 

- Nesprávne fakturovaná suma v zmysle Mandátnej zmluvy   v neprospech mesta vo výške 

102,45 € 

 

5.2. Zber a likvidácia uhynutých zvierat (kadáverov)- firma DLC, s.r.o Prešov 

Zber a likvidácia kadáverov bol  mestu fakturovaný na základe objednávky č. 201400179 na 

čiastku 23 985,00 € spoločnosťou DLC, s.r.o.  

Predmetom objednávky bolo monitorovanie,  zber a likvidáciu kadáveru na verejných 

priestranstvách mesta Prešov na rok 2014, objednávka vystavená dňa 06.03.2014, zverejnená  

04.12.2014. 

V rozpočte  mesta bolo na tento účel vyčlenených 24 000 €.  Po ich vyčerpaní sa zber 

a likvidácia kadáverov realizoval tou istou spoločnosťou, ale formou refakturácie od 

spoločnosti  SaZÚPC, s.r.o. s odvolaním sa na mandátnu zmluvu (čl. II bod b) inšpekčná 

a kontrolná činnosť: „Zisťovanie, resp. monitorovanie stavebného a dopravno-technického 

stavu miestnych komunikácií, ich závad a porúch, vyhodnocovanie poškodení miestnych 

komunikácií s ohľadom na bezpečnosť cestnej premávky, zabezpečovanie ich označenia 

a odstránenia.“   
Prehľad  fakturácie za  kadávery za rok 2014 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma v € Práce za mesiac 

DLC, s.r.o. 2014001015 2 574 marec 

2014001305 2 706 apríl 

2014001538 3 894 máj 

2014001950 4 092 jún 

2014002262 4 224 júl 

2014002582 3 498 august 

2014002894 2 772 september 

Spolu 23 760  

SaZÚPC, s.r.o 2014003714 3 762 október 

2014004114 3 234 november  

2015000097 2 365 december 

Spolu 9 361  

SPOLU za rok  2014 33 121  
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Kontrolné zistenie 

- V zmysle vyššie citovaného článku II bod b) SaZÚPC, s.r.o. na takúto činnosť nemala 

oprávnenie. 

- V prípade, že ide o jeden predmet zákazky (zber a likvidácia kadáverov), potom je 

predpokladaná hodnota zákazky vo výške 33 121,00 €  (26 496,80 € bez DPH) a ide 

podľa § 4 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení o 

zadávanie podlimitnej zákazky na poskytnutie služby. V prípade zadávania 

podlimitnej zákazky bol povinný verejný obstarávateľ, teda mesto Prešov,  postupovať 

podľa § 100 až § 102 zákona o verejnom obstarávaní, pričom na základe zistenia 

k takému postupu nedošlo. 

- Fakturovaná cena za zber a likvidáciu 1 ks kadáveru predstavuje čiastku 66,00 €.  

- Čerpaním finančných prostriedkov  na iný účel (na zber kadáverov), ako bolo 

schválené v rozpočte mesta, došlo  k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 

písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v platnom znení. 

 

6.  Penalizačná faktúra – firma Schott, s.r.o., Bardejov 
Dňa 04.12.2012 bola  na MsÚ zaevidovaná  faktúra č. 2012004079 na sumu 35 945,92 €  od 

firmy Schott, s.r.o., Bardejov za  zrealizované stavebné  práce na zákazke "IPZ, a.s. Záborské 

- zastávky MHD a chodník". Splatnosť faktúry bola  04.01.2013.  

Práce boli vykonané na základe zmluvy č. 201200856 zo dňa 11.10.2012. 

Dňa 24.05.2013 bola  na MsÚ zaevidovaná penalizačná faktúra č. 2012001513 v sume 

2 240,63 € od tejto firmy (zmluvná pokuta za neuhradenú faktúru  č. 2012004079 v sume 

35 945,92 €), so splatnosťou 04.06.2013. Faktúra bola listom dňa 30.05.2013 vrátená naspäť. 

Dňa  12.06.2013 sa na MsÚ v Prešove za účasti zástupcov mesta – vedúcej oddelenia 

investičnej výstavby,  a  stavebného dozoru na jednej strane a konateľa spoločnosti firmy 

Schott, s.r.o. Bardejov p. Šotta na strane druhej, konalo rokovanie vo veci odpustenia 

zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania platby. 

V zázname z rokovania bolo navrhnuté a dohodnuté nasledovné: 

1. Dodávateľ – firma Schott, s.r.o., nebude účtovať mestu Prešov žiadne penále  vyplývajúce 

z omeškania úhrady vystavených faktúr 

2. Objednávateľ – mesto Prešov, na základe posúdenia stavebno-technického  stavu  stavby  

zo dňa 12.06.2013 skráti dobu zádržného  a po odsúhlasení tohto záznamu uvoľní pozastávku 

vo výške 2 875,68 €  do 30.06.2013. 

V zázname sa ďalej uvádza, že:  „Uvoľnenie pozastávky nemá žiaden vplyv na trvanie 

dohodnutej záručnej doby.“  

S navrhovaným riešením súhlasil poverený riaditeľ Sekcie strategického rozvoja. Stanovisko 

prednostky MsÚ však bolo nesúhlasné. 

K penalizačnej faktúre si ÚHK vyžiadal vyjadrenie  exprednostky. V doručenom vyjadrení sa 

uvádza, že materiály v danej veci exprednostka predložila na rozhodnutie primátorovi mesta, 

čo  však nič nemení na kontrolnom zistení.  

 

Faktúra č. 2012004079 v celkovej  sume  35 945,92 € bola uhradená na dvakrát. Po uplynutí 

doby zádržného bola uvoľnená pozastávka.  

Úhrada faktúry č.  2012004079 v sume  32 351,33 € dňa  17.05.2013 

Úhrada faktúry č.  2012004079  v sume     718,91 € dňa 21.05.2013 

Penalizačná faktúra v sume  2 240.63 € bola uhradená dňa 04.03.2014. 
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Pozastávka  v sume 2 875,68 € bola uvoľnená dňa 11.02.2015. 

Skrátením doby zádržného by došlo k úspore finančných prostriedkov o penále z omeškania 

za oneskorenú platbu. 

Kontrolné zistenie: 

- Vynaložené finančné prostriedky v sume  2 240,63 € za penalizáciu  mesto mohlo 

použiť efektívnejšie a účelnejšie (vzhľadom na neuhradené faktúry k 31.12.2014)  čím 

došlo k porušeniu § 31 ods. 1, písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v platnom znení 

- Tým, že mesto nemalo krytý záväzok v rozpočte, ku ktorému sa zaviazalo uvedenou 

zmluvou v bežnom rozpočtovom roku, došlo k porušeniu finančnej disciplíny  podľa § 

31 ods. 1, písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v platnom znení 

 

7. Špeciálne služby – firma GemerAudit spol. s r. o., Rožňava 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 538/2014 zo dňa 26.05.2014  k návrhu  rozpočtového 

opatrenia č. 6 schválilo uznesenie s týmto znením: 

1. prijatie úveru na modernizáciu verejného osvetlenia v meste Prešov v zmysle zmluvy 

o úvere, ktorej návrh bol súčasťou uznesenia, s nasledovnou zmenou: v článku II ods. 1 písm. 

h) sa za slovo „kontrolóra“ dopĺňajú slová „alebo nezávislého audítora“,. 

Jednou z podmienok poskytnutia úveru bolo podľa článku  II. Osobitné ustanovenia, bod 1, 

písm. h), citujeme: „predloženie potvrdenia hlavného kontrolóra Dlžníka o plnení pravidiel 

pre používanie návratných zdrojov financovania v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách 

po zohľadnení úveru;“ 

Keďže v danom období hlavnému kontrolórovi nebol umožnený výkon kontroly, hlavný 

kontrolór takéto stanovisko dať nemohol. 

Objednávkou č. 201400707 zo dňa 14.08.2014 si mesto u firmy GemerAudit, spol. s r.o. 

Rožňava, objednalo, citujeme predmet objednávky - služba: „Vyhotovenie potvrdenia 

o plnení pravidiel pre používanie návratných zdrojov financovania v zmysle Zákona 

o rozpočtových pravidlách pri zohľadnení úveru.“  Dohodnutá cena 576 €.  

V zastúpení za  riaditeľa Sekcie majetkovej a ekonomickej predbežnú finančnú kontrolu 

vykonala a objednávku podpísala vedúca oddelenia mestského majetku, ktorá z dostupných 

sumarizovaných poverení na takýto podpis nemala oprávnenie. Objednávku odsúhlasila 

prednostka MsÚ. 

Poznámka na objednávke: Služba súvisí s uznesením MsZ č. 538/2014. 

Došlou faktúrou č. 2014002447 zo dňa 22.08.2014 bolo firmou GemerAudit, spol s r.o. 

Rožňava fakturovaných 576 € za vyhotovenie potvrdenia o plnení pravidiel pre používanie 

návratných zdrojov financovania. 

Prílohou k faktúre je Správa o faktických zisteniach pre vedenie mesta Prešov. Správa 

neuvádza žiadne číselné údaje, uvádza len odkaz na finančné výkazy a citácie platných 

zákonov. Ako zistenie firmy sa uvádza: 

„Mesto Prešov, ak príjme návratný zdroj financovania na základe uznesenia č. 538/2014 

MsZ v Prešove, neporuší § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy.“ 

Správa ďalej uvádza, že je určená len na účely uvedené v prvom odseku správy (t. j. v 

súvislosti s dodržaním podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich 

prijatím vo vzťahu k dodržiavaniu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách 
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územnej samosprávy)  a pre informáciu mesta, a nie je možné ju použiť na žiadne iné účely 

alebo distribuovať žiadnym iným stranám.  

Kontrolné zistenie 

- Na likvidačnom liste k faktúre nie je vykonaná predbežná finančná kontrola, čím došlo 

k porušeniu ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite v platnom znení 

- Uznesenie č. 538/2014 zo dňa 26.05.2014 k návrhu RO č. 6 v časti schvaľuje, 

týkajúcej sa doplnenia o „nezávislého audítora“ bolo v rozpore so zákonom č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení 

- Finančné prostriedky vynaložené na túto službu boli vynaložené nehospodárne, čím 

mesto  porušilo finančnú  disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení   

 

8. Občianske združenie Sociálny Prešov  

Dňa 17.10.2014 požiadala vedúca oddelenia sociálnych služieb na základe pokynu primátora 

mesta  riaditeľa sekcie majetkovej a ekonomickej,  vedúcu oddelenia mestského majetku, 

riaditeľa sekcie služieb občanom a zamestnankyňu oddelenia mestského majetku (emailovou 

korešpondenciou) o zabezpečenie priestorov na Hlavnej č. 69, Prešov pre Sekciu služieb 

občanom.  

Sekcia služieb občanov požiadala dňa 21.10.2014 Sekciu majetkovú a ekonomickú 

o zabezpečenie priestorov pre komunitný rozvoj.  

Dňa 22.10. 2014 Sekcia majetková a ekonomická požiadala Prešov Real, s.r.o. o odovzdanie 

nebytových priestorov na Hlavnej č. 69 pre potreby Sekcie služieb občanov.  

Dňa 22.10.2014 na základe preberacieho protokolu odovzdala spoločnosť Prešov Real, s.r.o. 

priestory mestu Prešov, pričom preberajúcou osobou bola pani Ingrid Doležalová, ktorá 

nebola v žiadnom zmluvnom vzťahu s mestom Prešov.  

Dňa 23.10.2014 uzavrela pani Doležalová s mestom Prešov Dohodu o vykonaní práce na 

pracovnú úlohu Koordinátorka aktivít komunitného rozvoja mesta Prešov na dobu od 01.11. 

2014 do 30.11.2014 a následne od 01.12.2014 do 31.12.2014.  

Dňa 23.10.2014 bola uzatvorená zmluva na dodávku energie a služieb medzi Prešov Real, 

s.r.o. a Mestom Prešov. K zmluve bola uzatvorená Dohoda o platbách za dodávku energie 

a služieb so splátkovým kalendárom na mesiace november a december 2014 na sumu 192,00 

€ mesačne, pričom zmluva nadobudla účinnosť od 5. decembra 2014.  

Dňa 25.11.2014 bola uzatvorená Zmluva o spolupráci medzi mestom Prešov a občianskym 

združením Sociálny Prešov na dobu neurčitú. V nej sa mesto Prešov zaviazalo umožniť 

využívať poskytnuté priestory  na Hlavnej 69, Prešov, III. nadzemné podlažie. Táto zmluva 

neuvádza žiadnu cenu nájmu za tento priestor, pričom nie je uzatvorená nájomná zmluva na 

tieto nebytové priestory. Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, prípadne odstúpením od 

zmluvy v prípade opakovaného porušovania zmluvy a písomnou výpoveďou s výpovednou 

lehotou 2 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede.  

Dňa 29.12.2014 mestu Prešov bola doručená na podpis  Dohoda o platbách za dodávku 

energie a služieb so splátkovým kalendárom na mesiace január až december 2015, s výškou 

192,00 €  mesačne, podpísaná zo strany spoločnosti Prešov Real, s.r.o. dňa 19.12.2014. 

Dohoda o platbách za dodávku energie a služieb nie je zo strany mesta podpísaná, nakoľko 

v rozpočte mesta na tento účel nie sú vyčlenené peniaze. 
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Uvedené priestory na základe preberacieho protokolu majú rozlohu 141,71 m
2
. Na základe 

Smernice primátora mesta Prešov č. 22/2012 z 29.04.2011 určuje cenu súdny znalec. Za 

obdobie 2. polroka 2014 bola cena za prenájom nebytových priestorov na základe znaleckého 

posudku  75,00 € na 1 m
2 

 ročne, t. j. pri uvedenej rozlohe priestorov  885,68 € za mesiac. Na 

obdobie od februára do júna 2015  je cena za prenájom stanovená na 55,00 € na 1 m
2
 ročne, t. 

j. pre dané priestory  649,50 € mesačne.  

V prípade, že ide o verejnoprospešné účely, cena je stanovená 8,30 € za m
2
 za rok. Táto cena 

sa v danom období nemenila.  Keby sme služby o. z. zaradili do tejto kategórie, nájom za 

uvedené priestory by predstavoval čiastku 98,00 € mesačne.  

Celkové náklady spojené s užívaním týchto priestorov k dnešnému dňu (november 2014 – 

marec 2015) predstavujú výšku 1 450,00 €,  v členení 960,00 € za energie a 490,00 € za 

nájom, pri cene za nájom kategorizovanej ako verejno-prospešné služby. 

Kontrolné zistenie 

- Mesto pochybilo, keď umožnilo osobe, ktorá nemala s mestom zmluvný vzťah 

prevziať uvedené nebytové priestory  

- Kontrolovaný subjekt  tým, že sa zmluvne zaviazal  na úhradu za energie a služby za 

predmetné nebytové priestory, pričom na to v rozpočte mesta nemal schválené 

finančné  prostriedky, porušil  finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení 

- Mesto tým, že poskytlo nebytové priestory na užívanie bez Nájomnej zmluvy, 

nekonalo v súlade s § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení zmien a doplnkov 

- Podľa   Článku II, bodu 6. VZN mesta č. 9/2011, ktorým  sa určujú Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, citujeme: „Všetky právne úkony 

spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.“ 

 

9. Projekt „Aktívni seniori – atraktívne mesto“ – firma LASACHI, s.r.o. Prešov 

V mesiaci november a december 2013 si mesto objednalo u firmy LASACHI, s.r.o. Prešov, 

tieto tri služby: 

1.  Objednávka č. 201301046 zo dňa  26.11.2013 -  Poradensko-konzultačné služby v procese 

verejného obstarávania výpočtovej techniky pre projekt „Aktívni seniori – atraktívne mesto“ 

v sume 1 188 €. 
Jediné verejné obstarávanie na  nákup výpočtovej techniky na projekt „Aktívni  seniori – 

atraktívne mesto“ robilo Oddelenie verejného obstarávania MsÚ, ktoré zverejnilo výzvu na 

predkladanie ponúk dňa 22.08.2013.  Verejné obstarávanie bolo zo strany obstarávateľa 

zrušené dňa 20.10.2013. Na základe vyjadrenia vedúceho tohto oddelenia, firma LASACHI, 

s.r.o., sa nepodieľala žiadnym spôsobom na verejnom obstarávaní.  

Výpočtová technika pre uvedený projekt bola zakúpená na základe Kúpnej zmluvy č 241/14 

zo dňa 27.05.2014 uzavretej medzi mestom Prešov a spoločnosťou AutoCont SK a.s. na 

sumu 18 226 € bez DPH (21 871,20 € s DPH), bez VO.  

 

2. Objednávka č. 201301191 zo dňa 19.12.2013 -  Právne poradenstvo v oblasti VO pre 

projekt „Aktívni seniori – atraktívne mesto“ v sume 960 €. 

 

3.  Objednávka č.  201301192 zo dňa 19.12.2013 -  Audit v oblasti VO pre projekt „Aktívni 

seniori – atraktívne mesto“ v sume 1 020 €. 
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Objednávky boli podpísané bývalou p. prednostkou. Predbežnú finančnú kontrolu vykonala 

zamestnankyňa oddelenia projektového manažérstva (toho času na MD)  a zamestnankyňa 

poverená riadením SSR. 

 

Objednané služby boli následne fakturované firmou LASACHI, s.r.o. Prešov v troch 

faktúrach. Všetky tri faktúry boli na MsÚ zaevidované dňa 20.12.2013, splatné 30.12.2013, 

uhradené prevodným príkazom 20.12.2013.  

Predbežnú finančnú kontrolu na faktúrach platobných poukazoch vykonali zamestnankyňa 

oddelenia projektového manažérstva (t.č. na MD) a vedúci oddelenia podnikateľskej činnosti, 

cestovného ruchu a MIC. 

Kontrolné zistenie 

- K faktúram nie sú doložené žiadne fyzické výstupy. Oddelenie projektového 

manažérstva k  faktúram nedisponuje taktiež žiadnymi dokladmi, ktoré by 

preukazovali, že fakturované služby boli dodané. 

-  Vzhľadom na vyššie uvedené zistenia uvedené v  časovom slede, je dôvodné 

podozrenie, že objednané služby neboli poskytnuté.  

- Uvedeným konaním došlo k nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnému 

vynakladaniu verejných prostriedkov a tým k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle 

ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

- Nebolo dodržané ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v platnom znení  v tom, že účtovníctvo nebolo vedené správne, úplne, preukázateľne, 

zrozumiteľne. 

 

Časť III 

Z á v e r  

 

Vykonanou kontrolou vybraných účtovných dokladov konštatujeme porušenie týchto 

právnych predpisov a interných smerníc, so zisteniami uvedenými v texte správy: 

 

- Nedodržiavanie  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

- Nedodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

v platnom znení 

- Nedodržiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

- Nedodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v platnom znení 

- Nedodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v platnom znení 

- Nedodržiavanie zákona č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

- Nedodržiavanie zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v platnom znení 

- Porušenie VZN mesta č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom   

- Nedodržiavanie zmluvne dohodnutých podmienok medzi mestom Prešov a Správou  

a zimnou údržbou prešovských  ciest, s.r.o., Prešov, uvedených v Mandátnej zmluve 

v bode 5. Správy 
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- Porušenie Smernice SP – 19 Riadenie činností VO a nakupovania v podmienkach 

Mesta Prešov 

- Porušenie Smernice SP – 20 Vykonávanie vnútornej finančnej kontroly 

v podmienkach mesta Prešov 

 

 

Príloha č. 1:  SaZÚPC, s.r.o.- monitorovanie cestného fondu za mesiac september 2014 

  



SaZÚPC, s.r.o.-monitorovanie cestného fondu 

za mesiac: ~~ ot& It; 
Deň Vozidlo 

··-·----------------.------------- .. . ---· -· -·- ··-·-·-·--· .. ··-· 

Účel km 

tD 
2. 

3. 

4. l! 

5. 

(~ 
~ 
~ 
8. 

; 9. l( 

lO. f 
ll. 

12. 

@ 
r<W 
1~5) 

16. 

17. !l 7\.lú.PN{/" -l_.trc·;l/f'-AL/D h:'t>p /~[1'.) /,t'l.~ _/;!'ŕ:/?./'Pt' 
-

{' ' 18. 
;, 

19. c - .. _I.--1. .. 

--~-

'20. l .--
21. i 
22. 

23. 

24. 1/ 

25. l 
26. l 
@ 
@. 
29. 

30. 

K 


	Správa o výsledkoch vykonanej náslendnej finančnej kontroly vybraných účtovných dokladov na vybraných oddeleniach MsÚ Prešov
	Príloha k správe k bodu 3

