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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 vykonaných následných 

finančných  kontrol, ktoré boli vykonané a ukončené k dátumu predkladania materiálov na  

rokovanie tohto MsZ v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti ÚHK na obdobie 2. 

polroka 2015.  
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I. Správa z následnej  finančnej kontroly  v Technických službách mesta Prešov, a.s. – 

prevádzka Ekopark, Botanická ul. Prešov 

 

Predmetom kontroly bola kontrola investícií, vykonaných prác a následnej finančnej 

fakturácie v roku 2014.  

  

Následnou finančnou kontrolou bol zistený nasledovný skutkový stav: 

 

1. Zmluva o nájme Ekopark – Holá hora  

 

Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený 

uznesením MsZ v Prešove č. 500/2014 dňa 20.02.2014. 

Zmluva bola uzatvorená medzi mestom Prešov ako prenajímateľom a Technickými službami 

mesta Prešov, a.s. (ďalej len TSmP, a.s.)  ako nájomcom dňa 12.03.2014 a nadobudla 

účinnosť 01.04.2014. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 rok.  

 

Predmetom nájmu je:  

a) nehnuteľný majetok – nehnuteľnosti v  k.ú Prešov zapísané na LV č. 6492 vedenom na 

Katastrálnom úrade v Prešove, a to:  

- pozemky parc. č. KN-C:  7355/1 ovocný sad, 7355/2 záhrada, 7356 zastavaná plocha 

a nádvorie, 7373 ovocný sad, 7374 ostatná plocha, 7383/2 ovocný sad, 7384/1 trvalý trávnatý 

porast, 9813/2 vodná plocha a parc. č. KN-E: 2678/2 záhrada, 2678/102 záhrada – spolu 

o výmere 20 200 m
2
, 

- stavby – stavba súp.č. 4210, t.j. budova Ekoparku a stavby bez súp.č. – prístrešok pre 

hipoterapiu, garáž a detské ihrisko (spolu v obstarávacej cene 64 857,04 €), 

b) hnuteľný majetok – zvláštne učebné pomôcky vedené v operatívnej evidencii (USB kábel, 

reproduktory, počítač a monitor Acer v hodnote celkom 991,25 €) a drobný hmotný majetok 

vedený v operatívnej evidencii.  

 

Účelom nájmu je jeho využitie ako objektu zvláštneho zreteľa so zachovaním a rozvinutím 

jeho doterajšieho športového, rekreačného a výchovno-vzdelávacieho charakteru v rozsahu 

optimálne zohľadňujúcom potreby obyvateľov mesta.  

 

Nájomné bolo stanovené dohodou ako nájomné hodné osobitného zreteľa vo verejnom 

záujme vo výške 1 € ročne, splatné vždy k 30.06. bežného kalendárneho roka.  

 

Povinnosti nájomcu (vo vzťahu k predmetu kontroly): 

- investovať do predmetu nájmu finančné prostriedky vo výške aspoň 30 000 € ročne 

s možnosťou ich započítania voči ročnému nájomnému za lesné pozemky určené na 

hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 05.01.2005 v znení jej dodatkov. 

Vykonané práce za každý kalendárny rok vyčísli nájomca prenajímateľovi do konca 

kalendárneho roka a vyfakturuje vo výške 30 000 € najneskôr do 15.01. nasledujúceho roka. 

Následne bude vystavená dohoda o započítaní vzájomných plnení, pričom sa započítajú len 

vykonané práce, na ktoré dal prenajímateľ písomný súhlas,  

- preukázať prenajímateľovi použitie finančných prostriedkov na investície nasledovným 

spôsobom: pred začatím prác písomne požiadať prenajímateľa o súhlas s vykonaním 
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investícií, práce realizovať až po udelení súhlasu a uskutočnení obhliadky. Po ukončení prác 

predložiť súpis vykonaných prác spolu s účtovnými dokladmi preukazujúcimi účelnosť 

vynaložených finančných prostriedkov. Prenajímateľ zabezpečí kontrolu prác do 7 dní od 

doručenia podkladov od nájomcu a následne vypracuje zápisnicu o splnení povinnosti 

nájomcu, 

- vynaloženie finančných prostriedkov na investície preukázať prenajímateľovi vždy 

najneskôr do 31. decembra bežného kalendárneho roka.  

 

2. Nájomná zmluva o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch zo dňa 

05.01.2005 v znení dodatkov č. 1 - 4 

 

Zmluva bola uzatvorená medzi mestom Prešov ako prenajímateľom a TSmP, a.s. ako 

nájomcom. Predmetom zmluvy je prenájom lesnej pôdy s lesnými porastmi a ostatné 

pozemky vedené v lesnom hospodárskom celku Prešov. Účelom nájmu je zabezpečiť 

hospodárenie v mestských lesoch v súlade s platnými právnymi predpismi a lesným 

hospodárskym plánom. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú od 01.01.2005 do 31.12.2008. 

Ročné nájomné bolo dohodnuté vo výške 2 000 000 Sk (66 387,84 €) hradené v 2 polročných 

splátkach k 30.06. a k 30.11. príslušného kalendárneho roka.  

Dodatkom č. 1 z 10.10.2008 bola doba nájmu upravená od 01.01.2009 na dobu neurčitú a bol 

upravený spôsob ukončenia nájmu.  

Dodatkom č. 3 zo 07.08.2012 s účinnosťou od 11.08.2012 bolo upravené ročné nájomné na 

76 346,01 €, ktoré bude uhradené po započítaní vykonaných prác v 2 polročných splátkach 

k 30.06. a k 30.11. vo výške 33 193,92 € (t.j. 66 387,84 €). Časť ročného nájomného vo výške 

9 958,17 € sa bude hradiť formou realizovania prác pre prenajímateľa v súlade s Generálnym 

plánom lesného parku mesta Prešov s dôrazom na rekreačné využitie mestských lesov. Ročné 

vecné a objemové úlohy budú vopred písomne vždy k 31.12. dohodnuté s vlastníkom. 

Vykonané práce za každý kalendárny rok nájomca vyčísli a vyfakturuje najneskôr do konca 

kalendárneho roka a následne bude vystavená dohoda o započítaní vzájomných plnení. 

 

3. Kontrola investícií, vykonaných prác a následnej finančnej fakturácie  

 

Podľa Článku IV., bodu 4.2. c) Zmluvy o nájme Ekopark – Holá hora mal nájomca povinnosť 

investovať do predmetu nájmu finančné prostriedky vo výške aspoň 30 000 € ročne 

a preukázať prenajímateľovi použitie týchto finančných prostriedkov spôsobom podľa bodu 

4.2. d) cit. zmluvy (viď povinnosti nájomcu uvedené vyššie v bode 1.).   

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole prehľad nazvaný Rozpočet investičných akcií – 

EKOPARK k 10/2014. Z uvedeného prehľadu vyplýva, že nájomca investoval v roku 2014 

celkovo sumu 191 153,90 € bez DPH, v členení: 
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Popis investície Investícia Súhlas mesta Zhotoviteľ
z toho TSmP,a.s.-

Vlastné výkony

Soc. zariadenia+kanalizačná prípojka 60 822,46 € 61 500,00 € VO- Orim-tender, s.r.o. 507,91 €

PD - Stavoprojekt,s.r.o.

stav.práce - PCM-STAV

1/ soc. zariadenia s vodov.prípojkou 46 439,26 € 46 500,00 € 507,91 €

2/ kanalizačná prípojka a žumpa 14 383,20 € 15 000,00 €

Zhotovenie prístrešku, pódia, voliéry 32 460,23 € 23 000,00 € PD - Stavoprojekt,s.r.o. 225,58 €

O.S.V.O. Prešov,s.r.o.

1/ prístrešok 7 966,98 €

2/ pódium 15 908,25 € 16 000,00 € 225,58 €

3/ voliéry 8 585,00 € 7 000,00 €

Spevnené plochy 30 821,50 € 12 000,00 € O.S.V.O. Prešov,s.r.o. 1 246,76 €

Prístupová cesta 30 000,00 € 45 000,00 € CMR Slovakia, s.r.o. 1 206,19 €

NN rozvody + osvetlenie 7 500,00 € Maník, s.r.o.

Terasa - bufet 6 948,03 € 8 000,00 € 6 948,03 €

Ohrady pre zvieratá bez stánkov 4 034,12 € 20 000,00 € PD - Stavoprojekt,s.r.o. 3 334,12 €

Plot časť 1 - príjazd 4 093,43 € 65 000,00 € 4 093,43 €

Detské ihrisko - rozšírenie 14 474,13 € 25 000,00 € O.S.V.O. Prešov,s.r.o. 14 274,13 €

S  p  o  l  u 191 153,90 € 259 500,00 € 31 836,15 €

 

Časť investícií bola vykonaná dodávateľským spôsobom (faktúry za práce, projekty a verejné 

obstarávanie) vo výške 159 317,75 € a časť investícií bola realizovaná vo vlastnej réžii vo 

výške 31 836,15 €. 

 

Na uskutočnenie investícií prijal nájomca písomný Súhlas na realizáciu rekonštrukcie areálu 

EKOPARK Holá hora zo dňa 30.04.2014  od mesta Prešov, Sekcie majetkovej a ekonomickej 

s vecným a finančným vymedzením jednotlivých investícií (viď sumy uvedené vyššie 

v tabuľke) podpísaný štatutárom mesta.   

 

Dňa 30.05.2014 bola uskutočnená obhliadka predmetu nájmu za účasti prenajímateľa 

a nájomcu pred začatím prác v areáli EKOPARKu, k čomu bol doložený záznam z obhliadky 

s popísaním existujúceho stavu areálu a popísaním potrebných úprav. Súčasťou záznamu je 

fotodokumentácia uložená v elektronickej podobe na oddelení investičnej činnosti.  

 

Kontrola prác po ich ukončení bola zo strany prenajímateľa a nájomcu uskutočnená dňa 

12.11.2014, o čom bol spísaný záznam, v ktorom bolo konštatované, že rekonštrukčné práce 

boli zrealizované v zmysle vydaného súhlasu prenajímateľa.  

 

Dňa 12.12.2014 boli nájomcom na oddelenie mestského majetku predložené doklady týkajúce 

sa vynaložených investícií do predmetu nájmu za rok 2014, ktoré boli predmetom následnej 

finančnej kontroly:  
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              Celková suma        Suma do zápočtu  

bez DPH            s mestom s DPH 

Faktúra č. 2014055  

dodávateľ: STAVOPROJEKT, s.r.o. Prešov –          5 650,00 €                840,40 € *   

za vypracovanie PD - Revitalizácia Ekoparku   

 

Faktúra č. 01/06/2004 

dodávateľ: PCM – STAV- stavebné práce         55 064,55 €            15 909,84 € ** 

soc.zariadenia a odkanalizovanie z AB do novej 

žumpy 

 

Kalkulácia stavby – terasa odpočinková          6 948,03 €      8 337,64 € 

(práce vykonané v rámci TSmP, a.s.)                                      

v tom:  materiál             2 336,67 €                2 804,00 €  

cena práce                                                              4 611,37 €      5 533,64 €  

 

Kalkulácia stavby – rekonštrukcia plot – vstupná časť     4 093,43 €      4 912,12 € 

(práce vykonané v rámci TSmP, a.s.)                

v tom:  materiál            2 101,28 €      2 521,54 € 

 cena práce            1 992,15 €      2 390,58 €  

S p o l u :                       30 000,00 € 

   
*/   do zápočtu časť hodnoty PD týkajúca sa kanalizačnej prípojky a žumpy 

**/ do zápočtu časť prác týkajúca sa kanalizačnej prípojky a žumpy 

Zápočet bol urobený v zmysle bodu 4.2. c)  Zmluvy o nájme Ekopark – Holá Hora na základe Dohody 

o započítaní  vzájomných pohľadávok medzi Mestom Prešov a TsMP, a.s. zo dňa 27.03.2015.  

Dňa 19.12.2014 bola spísaná Zápisnica o splnení povinností nájomcu  za účasti zástupcov 

prenajímateľa a nájomcu, kde bolo v závere konštatované, že nájomca si vo vzťahu 

k prenajímateľovi splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o nájme EKOPARK – 

Holá hora súvisiace s preukázaním použitia finančných prostriedkov na technické 

zhodnotenie predmetu nájmu. Stavebné práce boli vykonané v zmysle predložených 

dokladov, na ktoré bol pred realizáciou daný súhlas prenajímateľa. Taktiež boli vykonané 

obhliadky pred a po ukončení prác, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia mesta Prešov. 

Fyzickou obhliadkou po ukončení prác a následne porovnaním s predloženými dokladmi bolo 

zistené, že predložený súpis prác je zhodný s reálnym stavom, avšak nebolo možné posúdiť 

rozsah prác a množstvo použitého materiálu, nakoľko sa zástupcovia prenajímateľa 

nezúčastňovali kontrolných dní v priebehu realizácie prác.  

Na základe uvedeného je možné vystaviť dohodu o započítaní vzájomných plnení v zmysle 

Zmluvy o nájme EKOPARK – Holá hora.  

Technické zhodnotenie nad rámec povinností vyplývajúcich zo zmluvy (nad 30 000 €) si 

nájomca zaradí do svojho majetku a bude ho odpisovať počas doby trvania nájmu.  

 

Do majetku mesta Prešov boli k 31.12.2014 zaradené na základe protokolov o zaradení: 

-kanalizačná prípojka a žumpa v obstarávacej cene    16 750,24 € 

-odpočinková terasa pri bufete v obstarávacej cene      8 337,64 € 

-rekonštrukcia oplotenia v obstarávacej cene                4 912,12 €  
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TSmP, a.s. ako nájomca vystavil pre mesto Prešov dňa 14.01.2015 faktúru č. 7031514 vo 

výške 30 000 € s DPH za investovanie do priestorov, ktorá bola započítaná 27.03.2015. 

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok uzatvorená medzi mestom Prešov a TSmP, a.s. 

bola podpísaná 27.03.2015 a zverejnená 15.04.2015. Účinnosť nadobudla 16.04.2015, kedy 

bola zaúčtovaná, t.j. úhrada a zapojenie do rozpočtu mesta (v Programe 6: Správa a evidencia 

majetku bolo rozpočtovaných 30 000 € na rekonštrukcie a modernizácie v Ekoparku).  

 

Kontrolné zistenia: 

1. Kontrolou kalkulácie stavby – terasa odpočinková bolo zistené, že kontrolovaný subjekt si         

do hodnoty stavby započítal aj náklady za práce spojené s prevozom a montážou stánku - 

bufetu vo výške 360,13 €, t. j. náklady, ktoré nesúvisia s vybudovaním terasy, čím došlo k 

neoprávnenému navýšeniu jej obstarávacej ceny.  

 

2. V prípade zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Revitalizácia Ekoparku Holá hora – 

Sociálne zariadenie a odkanalizovanie z administratívnej budovy do novej žumpy – havarijný 

stav“ pri použití postupu zadávania zákazky priamym rokovacím konaním podľa § 101 ods. 

1c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní kontrolovaný subjekt nepreukázal 

objektívne preskúmateľný dôkaz o havarijnej situácii, ktorý by ho oprávňoval k použitiu 

uvedeného postupu. Kontrolná skupina konštatuje nedodržanie § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení: „Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať 

princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, 

princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti“. 

 

3. Na zrealizované investície  prístrešok a  NN rozvody a osvetlenie nebol pred začatím prác 

daný pre nájomcu  súhlas zo strany mesta, čím došlo k nedodržaniu článku IV. bod 4.2. 

písm. d) Zmluvy o nájme Ekopark – Holá hora. 
 

4. V prípade terasy bolo osobnou obhliadkou kontrolnej skupiny zistené, že na terase v čase 

kontroly prebiehajú dodatočné práce – osadzovanie dreveného zábradlia a schodov, pričom 

terasa o výmere 119 m2 bola po kolaudácii a po splnení podmienok pre zápočet prevedená do 

majetku mesta, pričom nájomca ju využíva. K dodatočným úpravám nebol daný zo strany 

mesta súhlas, čím došlo k nedodržaniu článku IV. bod 4.2. písm. d) Zmluvy o nájme 

Ekopark – Holá hora. 
 

5. V Zmluve o nájme Ekopark – Holá hora nie je doriešený spôsob využitia novovytvorených 

investícií, ktoré po zápočte voči ročnému nájomnému za lesné pozemky (teda po úhrade zo 

strany mesta Prešov) prechádzajú do majetku mesta. Ak ich má nájomca využívať, tak musí 

mať k tomu oprávnenie, napr. formou dodatku k Zmluve o nájme, resp. dodatkom 

k preberaciemu protokolu. 

 

Správa z následnej finančnej kontroly bola prerokovaná dňa 20.07.2015 za účasti prednostu 

MsÚ, vedúceho odboru SMM, výkonného riaditeľa a odborného referenta TSmP, a.s. 

a hlavného kontrolóra mesta. Zápisnicou bolo kontrolovanému subjektu a mestu uložené 

prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov do 21.08.2015 a podať písomnú správu o plnení 

týchto opatrení do 16.09.2015. V stanovenom termíne opatrenia boli prijaté a predložené 

ÚHK. 
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II. Správa z následnej finančnej kontroly záväzkov po lehote splatnosti za obdobie 2012 

– 1. polrok 2015 v nadväznosti na §§ 17 a 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  

pravidlách územnej samosprávy v platnom znení na MsÚ v Prešove 

 

Kontrola bola vykonaná na MsÚ v Prešove. 

Predmet následnej finančnej kontroly boli  záväzky po lehote splatnosti  

 

Kontrolná skupina sa pri následnej finančnej kontrole riadila nasledujúcimi   právnymi  

predpismi:   

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

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

znení 

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení 

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

 

Podľa  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, záväzkom je existujúca 

povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v 

budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť. Vykazuje sa 

v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch. 

Rozpočtové hospodárenie v podmienkach samosprávy  znamená, že obce a nimi zriadené 

rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné hospodáriť v súlade so schváleným, resp. 

upraveným rozpočtom. Len v prípade dostatku schválených finančných zdrojov môže obec 

realizovať a plniť úlohy, to znamená, že sa môže zaväzovať  k záväzkom. 

Táto povinnosť pre mesto je obsiahnutá v § 19 ods. 4 až 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa  ktorého subjekt verejnej správy: 

 Je povinný zabezpečiť, aby sa verejné  prostriedky uvoľňovali iba  v takej výške, 

aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte  subjektu verejnej 

správy, 

 Nie je oprávnený sa zaväzovať v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, 

ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú 

nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom 

rozpočtovom roku, 

 Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb 

a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov,  

 Je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, 

efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich použitia, 

 Vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za zabezpečenie vytvorenia, 

zachovávania a rozvíjania finančného riadenia (§ 8 písm. a) zákona č. 502/2001 Z. 

z. o finančnej kontrole), pričom  finančným riadením sa  rozumie súhrn postupov 

orgánu verejnej správy pri zodpovednom a prehľadnom plánovaní, 

rozpočtovaní, použití, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole verejných 

prostriedkov a vlastných prostriedkov, ktorých cieľom je ich hospodárne, 

efektívne, účinné a účelné využívanie (§ 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 502/2001       Z. 

z.  o finančnej kontrole). 
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 Následnou finančnou kontrolou bol zistený nasledovný skutkový stav: 

 

1. Dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v platnom znení 

 

Pre účely rozpočtového hospodárenia je obec povinná sledovať  stav a vývoj záväzkov po 

lehote splatnosti a ich úhradu do 60 dní odo dňa ich  splatnosti. Táto povinnosť obci vyplýva 

z ustanovenia § 19 Ozdravný režim a nútená správa, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

Ozdravný režim predchádza zavedeniu nútenej správy. Obec je povinná zaviesť ozdravný 

režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne  15 % skutočných bežných 

príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového  a ak neuhradila niektorý uznaný  záväzok do 

60 dní odo dňa jeho splatnosti. 

 

1.1. Celkové záväzky za obdobie rokov 2012 – 1. polrok 2015 

Stavy záväzkov sú spolu za MsÚ, MŠ bez právnej subjektivity a samostatné okruhy – 

PREŠOV Real, s.r.o. a MBP Prešov, s.r.o. 

Záväzky sú vrátane rezerv, zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy, dlhodobých 

a krátkodobých záväzkov (z obchodného styku), bankových úverov a výpomoci. 

 

Rok           Záväzky k 31.12.           Záväzky po lehote      Záväzky po lehote  

  celkom            splatnosti   splatnosti viac ako 60 dní 

2012        30 998 302,93 €                2 449 409,10  €              520 952,95 € 

2013        29 208 877,06 €                2 293 724,06  €             909 690,58 € 

2014        24 395 037,91 €                   831 138,44  €             438 055,01 € 

k  30.6.2015    23 199 707,59 €                   392 734,62  €            276 366,74 €                                                         

 

Rok              Bežné príjmy k 31. 12.  

2011              48 026 444 € 

2012              50 865 379 € 

2013              52 473 548 € 

2014              53 502 790 € 

 

Podiel záväzkov po lehote splatnosti voči bežným príjmom (§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z.) 

2012         5,1  % 

2013         4,5  % 

2014         1,6  % 

k   30.6.2015   0,73 % 

 

Vykonanou kontrolou konštatujeme, že výška záväzkov po lehote splatnosti  nepresiahla 

zákonom stanovených 15 % skutočných bežných príjmov mesta predchádzajúceho 

rozpočtového roka, napriek skutočnosti, že mesto evidovalo záväzky po lehote splatnosti viac 

ako 60 dní.  

Zákon  klasifikuje nedodržanie ustanovenia § 19 vtedy, ak obec nesplní  obidve podmienky 

súčasne,   t. j. prekročí 15 % a súčasne má neuhradené záväzky do 60 dní po lehote splatnosti.  
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1.2. Záväzky z obchodného styku za obdobie 2012 – 2014 

 

Tabuľka č. 1 

  Prechod záväzkov z predchádzajúcich rokov  

Rok Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 

Suma v EUR 4 169 547,40    3 764 501,31    3 040 165,40    

     

Tabuľka č. 1 uvádza  výšku záväzkov (neuhradených faktúr) z obchodného styku, ktoré 

prechádzali z jednotlivých rokov do nasledujúcich rokov. 

V roku 2014 mesto prijalo kapitálové príjmy za výkup pozemkov od Národnej diaľničnej 

spoločnosti (NDS) vo výške vo výške 8 125 000,00 € a časť týchto jednorazových príjmov bola 

použitá na úhradu záväzkov uvedených v Tabuľke č. 2, čo sa prejavilo znížením záväzkov 

z obchodného styku ku koncu roka 2014. Bez ohľadu na túto skutočnosť sa záväzky vo výške 

3 040 165,40 € preniesli do roku 2015. Z toho viacročné záväzky predstavujú výšku 

1 847 817,81 € (Tatran Prešov, spol. s r.o., EKOPRIM, s.r.o., O.S.V.O. comp, a.s.). 

 

Tabuľka č. 2 

Záväzky z minulých  rokov uhradené v roku 2014 Suma v EUR 

Údržba MK - bežná údržba komunikácií - záväzky 2012 11 933,22 

Mandátna zmluva SaZÚPC - záväzok 2013 6 201,00 

Zimná údržba ciest a chodníkov - záväzok 2013 326 372,44 

Ing. Karol Fábry - oprava a údržba miest. kom. - zabezpečenie VO - záväzok 2012 2 900,00 

Údržba a oprava smetných boxov - nakladanie s odpadmi - záväzky 2012 1 266,64 

Všeob. služby - nakladanie s odpadmi a likvidácia (vr. separ. odpadu) - záväzky 2013 591 799,77 

Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - výber odpad. košov - záväzky 2013 3 217,74 

Všeob. služby - nakladanie s odpadmi a likvidácia (vr. separ. odpadu) - záväzky 2012 346 835,82 

Poplatky a odvody - nakladanie s odpadmi - poplatok za ulož. odpadu - záväzky 2013 10 459,19 

Poplatky a odvody - nakladanie s odpadmi - poplatok za ulož. odpadu - záväzky 2012 13 180,98 

Vyrovnanie straty z výkonov vo verejnom záujem za rok 2013 voči DPmP 1 270 000,00 

Vyrovnanie straty z výkonov vo verejnom záujem za rok 2012 voči DPmP 401 011,49 

Spotreba EE na verejné osvetlenie - záväzok 2013 26 480,10 

Údržba a prevádzka vianočnej výzdoby - záväzok 2013 26 995,13 

Prevádzka a údržba verejného osvetlenia - záväzok 2013 57 581,79 

Realizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku v r. 2013 4 960,00 

Realizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku – rekreač. prvky - záväzky 2012 2 664,17 

Realizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku v r. 2013 4 998,17 

Realizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku - záväzky 2012 1 335,42 

Údržba a prevádzka hodín a fontán, vl. výzdoba, MIS - záväzky 2013 22 333,57 

Údržba detských  a telových zariadení, - osadenie vianoč. stromčekov - záväzok 2012 1 639,00 

Výroba kovovej konštrukcie určenej na svetelnú kvet. výzdobu - záväzok 2011 2 400,00 

Údržba a prevádzka verejných WC - záväzky 2013 28 952,81 

Údržba a prevádzka verejných WC - záväzky 2012 21 045,14 

Oprava domu smútku v Nižnej Šebastovej - záväzky roku 2012 19 999,99 

PD - obratisko vozidiel MHD Terchovská ul. - AD (aj záväzky z r. 2012) 525,84 

Vnútro blok Pavlovičovo nám. 39-41 - I. etapa - záväzok roku 2013 62 963,35 
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Záväzky z minulých  rokov uhradené v roku 2014 – pokračovanie  Suma v EUR 

Premostenie Soľného potoka pri Varni František - záväzok roku 2013 43 313,16 

Poplatky a odvody - miestny poplatok za kom. odpad - Domaša (záväzok 2013) 14,6 

Spotreba EE a tepelnej energie - nájomné byty (záväzok 2013) 73,98 

Vodné, stočné - nájomné byty (záväzok 2013) 9 000,00 

Všeobecné služby - revízie, čistenie kanalizácie, SIPO - nájomné byty (záväzok 2013) 90,65 

Cyklochodník Šváby (záväzok 2013) 45 407,36 

MŠ Bajkalská - rekonštrukcia II. etapa (záväzok 2013) 82 936,10 

IPZ, a. s. Záborské - zastávka MHD a chodník - pokuty a penále (záväzok 2012) 2 240,63 

Dejiny Prešova záväzok 2013 20 000,00 

Vodné, stočné - zrážková voda na pozem. komunikáciách (záväzky 2013) 70 000,00 

MŠ Čergovská - II- etapa - narušená statika - záväzok 2013  22 459,34 

    

CELKOM 3 565 588,59 

                                    

1.2.1. Úhrady záväzkov z obchodného styku 

Uhrádzanie záväzkov z obchodného styku podľa  dní po uplynutí doby  ich splatnosti  (do 30, 

31- 60,   61  - 90,   91- 180,   181 – 360  a nad 360 dní po uplynutí doby ich splatnosti) 

a počet týchto  faktúr je uvedené v Tabuľke č. 3. 

  

Tabuľka  obsahuje  aj záväzky prevzaté na základe Protokolu o  odovzdaní a prevzatí  

zostatkov súvahových účtov za správu mestských bytov a nebytových priestorov od 

spoločnosti Prešov REAL, s.r.o. so stavom k 01.01.2015 vo výške 414 024,90 €, ktoré boli 

hradené v  1. polroku 2015 po lehote splatnosti.  

 

Tabuľka  č. 3                                                                                                          (v EUR)                                                                                                                                 
Záväzky uhradené 

po lehote splatnosti 

Rok 

    2012 2013      2014 1. polrok 2015 1. polrok 2015* 

  

do 30 dní 4 265 179,74  6 267 366,88 3 919 445,88 1 766 379,13 1 762 832,11 

počet faktúr 1 484 1 342 1 147 680 673 

  

31 - 60 dní 4 080 713,63 1 604 754,00 1 037 216,06 427 295,22 277 607,35 

počet faktúr 164 71 47 91 69 

  

61 - 90 dní 2 441 960,23 1 602 193,37 1 720 317,40 248 175,95 212 558,27 

počet faktúr 37 50 26 26 17 

  

91 - 180 dní 828 351,36 650 405,20 361 709,50 199 904,24 75 318,38 

počet faktúr 46 36 23 24 11 

  

181 - 360 dní 376 553,86 417 452,07 191 251,79 6 369,68 0,00 

počet faktúr 16 15 12 13 0 

  

nad 360 dní 712 994,30 496 214,57 0,00 0,00 0,00 

počet faktúr 16 16 0 0 0 

* Po vylúčení  záväzkov od spoločnosti Prešov REAL, s.r.o., výška záväzkov uhradených po lehote 

splatnosti  za 1. polrok 2015  je uvedená v poslednom stĺpci.  
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Ako vyplýva z Tabuľky č. 3, najväčší počet uhradených faktúr tvorili faktúry do 30 dní po 

lehote splatnosti, v priemere ročne za kontrolované obdobie rokov 2012 – 2014 ich bolo  

1 324.   Za obdobie  1. polroku ich bolo 680.  

Najmenší počet faktúr bol zaznamenaný  pri ich úhrade nad 360 dní po lehote splatnosti. 

Uhradené faktúry 31 - 60 dní po lehote splatnosti mali od roku 2012 do konca roku 2014 

klesajúci trend, čo sa týka objemu úhrad aj ich počtu.  V 1. polroku 2015 naopak ich počet 

vzrástol na dvojnásobok z roku 2014, čo bolo spôsobené  tým, že v roku 2014 mesto 

objednávalo práce, tovary a služby, ktoré neboli kryté v rozpočte roku 2014 a ich úhrada 

prešla do roku 2015, keď výdavky na ich úhradu boli zapracované do rozpočtu na rok 2015. 

Uhradené faktúry 181- 360 dní po lehote splatnosti za roky 2012 – 2014 boli v priemere v 

14 prípadoch. V 1. polroku 2015 ich bolo uhradených 13, pričom všetky boli z roku 2014 

a týkali sa delimitácie zo spoločnosti Prešov REAL, s.r.o.  

Uhradené faktúry po lehote splatnosti nad 360 dní v roku 2014 a 1. polroku 2015 mesto 

nemalo. 

 

1.3. Záväzky z bankových úverov (bez ŠFRB) 

 

Tabuľka č. 4                   (v EUR) 

Rok   2012       2013     2014             k  

30.6.2015 

Bankový úver 20 134 560 17 473 442           15 259 538 14 001 785 

Invest. dodávateľský 

úver 

  1 847 817   1 647 952 

% úverovej 

zaťaženosti* 

   41,92  34,35 32,60 29,25 

* v zmysle § 17 ods. 6  písm.  a)  zákona č. 583/2004 Z. z.  

 

Celková suma dlhu v jednotlivých rokoch neprekročila zákonom stanovenú hranicu 60  %  

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

 

1.4. Penále a úroky za oneskorené platby 

Dodávatelia si uplatnili a mesto akceptovalo v kontrolovanom období jednu penalizačnú 

faktúru a jednu faktúru za úroky z omeškania v týchto prípadoch: 

- Penalizačná faktúra č. 2012001513 od  firmy Schott, s.r.o., Bardejov v sume  2 240,63 € za 

neuhradenú faktúru po lehote splatnosti 

- 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.  

 Obidve faktúry boli predmetom kontroly účtovných dokladov a boli uvedené v Správe  

z kontroly  č. 01/2015 zo dňa 13.04.2015 s nasledujúcimi zisteniami: 

- 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 
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- 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 

- Doložené faktúry od spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. 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. 

- 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. 

- Vykonanie predbežnej finančnej kontroly bolo formálne a nebolo v súlade 

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

v platnom znení 

 

2. Dodržiavanie finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v platnom znení 

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

správy v znení neskorších predpisov,  za porušenie finančnej disciplíny sa považuje 

prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov, ktorým sa subjekt verejnej správy  

v bežnom rozpočtovom roku zaviazal na také úhrady, ktoré nemal zabezpečené v rozpočte na 

bežný rozpočtový rok a zaťažil nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v 

bežnom rozpočtovom roku (§ 19 ods. 5). 

Kontrolná skupina konštatuje, že mesto dlhodobo porušovalo finančnú disciplínu, čím konalo 

v rozpore s § 19 ods. 5 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v platnom znení. 

 

Z á v e r 

Napriek klesajúcemu počtu faktúr vo vzťahu k dĺžke dní po lehote splatnosti, platobná 

disciplína  mesta bola nepriaznivá a mesto na objednané tovary, práce a služby nemalo 

v rozpočte mesta vyčlenené peniaze, čím sa zaviazalo v bežnom rozpočtovom roku na také 

úhrady, ktoré neboli kryté rozpočtom a zaťažili nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu 

nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku.  

 

Vykonanou kontrolou záväzkov po lehote  splatnosti za obdobie rokov 2012 – 1. polrok 2015 

konštatujeme: 

- porušenie finančnej disciplíny podľa  § 31 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, t. j. prekročenie rozsahu 

splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5, toho istého zákona (mesto sa 

zaviazalo v bežnom rozpočte na také úhrady, ktoré neboli kryté v rozpočte mesta 

a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatkov zdrojov v bežnom 

rozpočtovom roku) 

- štatutárny orgán subjektu verejnej správy nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky 

uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých 
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v rozpočte subjektu verejnej správy, čím  sa nedodržali  pravidlá rozpočtového 

hospodárenia tak, ako to ukladá § 19 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v platnom znení 

 

Správa z následnej finančnej kontroly bola prerokovaná dňa 09.09.2015 za účasti primátorky 

mesta, prednostu MsÚ, vedúcej odboru EaP, poverenou riadením oddelenia RaÚ, vedúceho 

odboru SMM a hlavného kontrolóra mesta. Zápisnicou bolo kontrolovanému subjektu a mestu 

uložené prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov do 30.09.2015 a podať písomnú správu 

o plnení týchto opatrení do 30.10.2015.  

 

 

III.  Záznam z kontroly pri uzatvorenej zmluve na poskytovanie služby „Silvestrovský 

ohňostroj“ zo dňa 26.02.2015, zmluva č. 201500135 

 

Predmetom následnej finančnej kontroly bola  kontrola pri uzatvorenej zmluve na 

poskytovanie služby „Silvestrovský ohňostroj“ zo dňa 26.02.2015, zmluva č. 201500135 na 

základe uznesenia MsZ č. 109/2015 zo dňa 29.06.2015. 

 

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené: 

 

Zmluva na poskytnutie služby „Silvestrovský ohňostroj“ bola uzatvorená v zmysle § 269 ods. 

2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi poskytovateľom Petrom Ihnátom 

a objednávateľom Mestom Prešov dňa 26.02.2015. Zmluva bola zverejnená dňa 04.03.2015 

a účinnosť nadobudla 05.03.2015.  

 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie a vykonanie silvestrovského ohňostroja z 31. decembra 

na 1. januára daného kalendárneho roka na mieste oznámenom poskytovateľovi najmenej 6 

kalendárnych týždňov vopred formou vystavenej objednávky. Ak objednávateľ nevystaví 

v danom kalendárnom roku najmenej 6 kalendárnych týždňov pred 31.12. objednávku 

poskytovateľovi, obe zmluvné strany majú za to, že silvestrovský ohňostroj sa v danom 

kalendárnom roku  neuskutoční, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

Cena za službu je stanovená dohodou, a to v takej výške, koľko finančných prostriedkov bude 

na ňu schválených v rozpočte mesta Prešov pre každý kalendárny rok samostatne. Zmluvné 

strany sa dohodli, že cena za poskytnuté služby počas 4 rokov nepresiahne sumu vo výške 

19 900 €. Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

 

Právo fakturovať dohodnutú cenu uvedenú v objednávke vzniká poskytovateľovi bezodkladne 

po poskytnutí služby, t.j. po každom uskutočnenom silvestrovskom ohňostroji samostatne. 

Zmluvné strany sa dohodli na 30-dňovej splatnosti faktúr. Poskytovateľovi vzniká právo 

účtovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z fakturovanej ceny za každý začatý deň 

omeškania úhrady faktúry. V prípade neposkytnutia služby v dohodnutej dodacej lehote 

vzniká objednávateľovi právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 30 %  z fakturovanej 

ceny týkajúcej sa tejto služby.  
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Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodá službu aj so všetkým súvisiacim materiálnym 

a bezpečnostným vybavením, za dodržania všetkých noriem a legislatívnych predpisov. 

Poskytovateľ na základe objednávky vystaví podľa množstva finančných prostriedkov, ktoré 

má na daný účel k dispozícii, najneskôr do 7 dní od jej prevzatia cenovú kalkuláciu, ktorá 

bude obsahovať všetky účtovné položky zabezpečenia a vykonania ohňostroja.  

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávku stornovať v prípade, že cenová kalkulácia 

nezodpovedá primeranej cene, ktorá je v daný čas pre dané účtovné položky na trhu. Ak 

objednávku do 14 dní od doručenia cenovej kalkulácie nestornuje, považuje sa spolu 

s cenovou ponukou za akceptovanú a záväznú, pokiaľ sa účastníci zmluvy nedohodnú inak.  

 

Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu, vždy len 

písomnou formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

1. Kontrola zmluvy vo vzťahu k dodržaniu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní 

 

Kontrolná skupina vychádzala zo znenia zákona platného v čase podpisu zmluvy a zo 

smernice primátora SP-19 Riadenie činností verejného obstarávania a nakupovania 

v podmienkach Mesta Prešov, vydanie č. 1. Keďže procesy verejného obstarávania 

uskutočňuje v zmysle cit. smernice odd. verejného obstarávania, k  použitému postupu 

zadania zákazky bolo vyžiadané písomné vyjadrenie zamestnanca, v tom čase 

vykonávajúceho funkciu vedúceho oddelenia  verejného obstarávania MsÚ.   

 

Podľa vyjadrenia vedúceho odd. verejného obstarávania Mesto Prešov, ako verejný 

obstarávateľ postupovalo podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. Podľa metodických 

materiálov Úradu pre verejné obstarávanie zákon pri týchto zákazkách neupravuje žiadny 

formálny postup pri ich zadávaní. Je to na rozhodnutí verejného obstarávateľa, pričom sa 

odporúča vziať do úvahy najmä charakter, rozsah, hodnotu a dostupnosť predmetu zákazky 

vychádzajúc predovšetkým z ekonomických, prevádzkových a kapacitných možností 

verejného obstarávateľa. V minulosti bola zákazka zadávaná na základe najnižšej ceny z 3 

dostupných cenových ponúk ešte pred vystavením objednávky. Podľa jeho vyjadrenia takýto 

spôsob vyhodnotenia vzhľadom na špecifickosť a jednoduchý neodborný popis požadovanej 

služby nemal žiadnu výpovednú hodnotu vo vzťahu k ponúknutej cene, pretože nedokázali 

posúdiť, či ponúknutá cena zodpovedá primeranému rozsahu predmetu zákazky a či zákazka 

pri najnižšej cenovej ponuke je vôbec uskutočniteľná v primeranej kvalite, resp. či nie je 

predražená. Ďalej uviedol, že postup prieskumom trhu sa v minulosti ukázal ako nevhodný, 

pretože negarantuje dodržanie princípu hospodárnosti a efektívnosti s ohľadom na 

špecifickosť tejto zákazky. Preto bol zvolený postup, že bola uzavretá zmluva s 1 uchádzačom 

formou rámcovej dohody na dobu neurčitú, z ktorej nevyplýva povinnosť plnenia pre obidve 

zmluvné strany. Zmluva bola uzavretá ešte pred ostrým spustením elektronického trhoviska, 

ktoré nastalo od 1.3.2015, pretože zákon o verejnom obstarávaní neumožňuje uzatvárať 

rámcové dohody cez elektronické trhovisko. Po odsúhlasení finančných prostriedkov MsZ na 

túto akciu sa môže, ale aj nemusí na základe rámcovej dohody vystaviť objednávka. 

V prípade, ak sa objednávka vystaví, poskytovateľ služby predloží kalkuláciu a verejný 

obstarávateľ posúdi primeranosť ceny tak, že v tejto fáze vykoná prieskum trhu pre jednotlivé 
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položky. Ak zistí a preukáže, že cenová kalkulácia nezodpovedá primeraným cenám na trhu, 

dôjde k stornovaniu  predmetnej objednávky. Uvedený postup je podľa skúseností z praxe 

veľmi efektívny, zabraňuje predraženiu zákazky, dokáže stláčať cenu čo najnižšie a pritom 

zabezpečí ešte stále primeranú kvalitu tejto služby. V prípade, že sa objednávka nevystaví, t.j. 

nevyužije sa  rámcová dohoda (zmluva) alebo sa po uskutočnenom prieskume trhu 

objednávka stornuje, môže verejný obstarávateľ kedykoľvek použiť elektronické trhovisko, 

ale s vyššie uvedenými rizikami.  Zmluva má zabezpečiť poskytovateľa služby aj pre prípad, 

ak by sa zadávaním cez elektronické trhovisko nenašiel žiaden poskytovateľ tejto služby pre 

Mesto Prešov. Od spustenia trhoviska doposiaľ nebola zverejnená žiadna ponuka od 

dodávateľov na službu súvisiacu s ohňostrojom.  

 

K vyššie uvedenému vyjadreniu kontrolná skupina konštatuje: 

1. V katalógu ponúk elektronického kontraktačného systému, t.j. elektronického trhoviska 

(ďalej len EKS) nebola zverejnená žiadna ponuka týkajúca sa uvedeného predmetu plnenia, 

čo bolo kontrolnou skupinou overené k 29.07.2015 

2. Pri zadávaní zákazky jej zverejnením v EKS vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky 

pri podrobnom vymedzení jednotlivých položiek  (cez opisný formulár EKS) by bola 

potrebná znalosť z oblasti danej problematiky, t.j. aký druh pyrotechnických výrobkov, 

v akom množstve, s akou dobou horenia a pod. je potrebný pre dosiahnutie požadovaného 

výsledného efektu, na čo nie je objednávateľ personálne vybavený 

3. Zmluva vzhľadom na jej charakter nezakladá povinnosť plnenia (to nastane, len ak budú 

schválené prostriedky v rozpočte mesta)  

4. V súvislosti s tým, že „prieskum trhu“ bude realizovaný až po vystavení cenovej kalkulácie 

od dodávateľa existuje problém popísaný v bode 2 – posudzovanie, či cenová kalkulácia 

zodpovedá  primeranej  cene na trhu a akým spôsobom to zdokladuje, čo je faktický výkon 

predbežnej finančnej kontroly vo vzťahu k osobitným predpisom (zákon č. 25/2006 Z. z.) 

5. Konštatovanie v bode 2.2. zmluvy, že ak objednávateľ nevystaví najmenej 6 kalendárnych 

týždňov pred 31.12. objednávku poskytovateľovi, a teda má sa za to, že silvestrovský  

ohňostroj sa v danom kalendárnom roku neuskutoční, ak sa nedohodnú inak,  je zmätočné. 

Exkluzivita pre daného poskytovateľa je vylúčená v bode 5.3. zmluvy a nemôže mať za 

následok neuskutočnenie silvestrovského ohňostroja. Ten môže byť zrušený len v prípade 

neschválenia finančných prostriedkov poslancami MsZ.  

 

2.Kontrola zmluvy vo vzťahu k dodržaniu zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

 

Čerpanie výdavkov na silvestrovský ohňostroj je rozpočtované v rámci Programu č. 10. 

Kultúra a šport, v podprograme  10.1. Kultúrne a spoločenské služby v rámci položky 637002 

Konkurzy a súťaže.   

 

Kontrolou bolo zistené, že v roku 2015 bol na uvedenej položke 637002 schválený rozpočet 

vo výške 30 707 €. K 30.06.2015 bol rozpočet upravený na sumu 36 707 € rozpočtovým 

opatrením č. 7 zo dňa 29.06.2015. Čerpanie k 30.06.2015 bolo vo výške 23 083,87 €, čo je 

plnenie vo výške 62,89 %.  

Z uvedenej položky sa hradia náklady súvisiace s realizáciou kultúrnych podujatí, ktorých 

organizátorom je priamo Mesto Prešov. V programovej časti rozpočtu sú podľa jednotlivých 

mesiacov rozpísané podujatia, ktoré pripravuje oddelenie kultúry a športu na rok 2015 (bez 
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uvedenia predpokladaných nákladov). V programovej časti rozpočtu sa so silvestrovským 

ohňostrojom v roku 2015 konkrétne nepočíta tak, ako po minulé roky.    

 

V čase podpisu uvedenej zmluvy boli pre danú kapitolu rozpočtu mesta Prešov (v tom čase 

Sekciu strategického rozvoja) v platnosti podpisové vzory zo dňa 09.09.2013 vrátane 

dodatkov č. 1 - 6. Na uvedenej zmluve bola vykonaná predbežná finančná kontrola dňa 

26.02.2015, a to zástupkyňou správcu kapitoly a zamestnankyňou  oddelenia kultúry a športu 

v zmysle uvedených podpisových vzorov. 

 

Kontrolné zistenia: 

1. Mesto Prešov od platnosti novelizovaného znenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite s účinnosťou od 01.11.2014 nemá upravený metodický predpis 

na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.  

2. Predbežná finančná kontrola nebola vykonaná metodicky správne, keďže v prípade tejto 

zmluvy ide o časť finančnej operácie, ktorá má charakter právneho úkonu a k použitiu 

finančných prostriedkov dôjde až po naplnení bodu 2.2. citovanej zmluvy. 

3. Chýba posúdenie súladu finančnej operácie s konkrétnymi zákonmi a metodickými 

predpismi - na rube poslednej strany zmluvy bol potvrdený pečiatkou s dátumom, menom, 

priezviskom a podpisom právnika  súlad návrhu zmluvy so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

So záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly bol kontrolovaný subjekt oboznámený 

dňa  07.09.2015. 


