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                                                                                     Číslo poradia: 

 

 

Správa 

pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

zo dňa  26. 06. 2014 

 

 

 

 

K bodu programu : 

Správa o výsledku kontroly: „Kontrola  splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou č. 7/KO/2013, ktorou bolo preverené hospodárenie VPS za obdobie od 01.01.2012 

do 31.12.2012“  

 

 

 

 

        Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 
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- JUDr. Bibiana Kuchárová 

  hlavná kontrolórka mesta     .................................... 

- Ing. Eva Mikulášová 
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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 26.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:   

Správa o výsledku kontroly: „Kontrola  splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou č. 7/KO/2013, ktorou bolo preverené hospodárenie VPS za obdobie od 01.01.2012 

do 31.12.2012“  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

Správu o výsledku kontroly:  

„Kontrola  splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 7/KO/2013, 

ktorou bolo preverené hospodárenie VPS za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Správa o výsledku kontroly 

 

 

I. Kontrolný orgán: JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš 

(ďalej v texte len „kontrolný orgán“ alebo „hlavná kontrolórka“) predkladá Mestskému 

zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte len „MsZ“) v súlade s ust. § 18f ods. 1 

písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

nasledovnú správu o výsledku vykonanej kontroly. 

 

II. Označenie kontroly: Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 

kontrolou č. 7/KO/2013, ktorou bolo preverené hospodárenie VPS za obdobie od 01.01.2012 do 

31.12.2012“  

 

III. Kontrola bola vykonaná:  

 na  základe  plánu  kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. 

 polrok 2014 schváleného uznesením MsZ číslo 100/2013 zo dňa 12.12.2013 

 procesným postupom podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti uvedenými v ust. §§ 

13 až 25 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení, 

ako aj v Pravidlách kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta 

Liptovský Mikuláš, ktoré s účinnosťou od 20.09.2008 schválilo MsZ uznesením č. 94/2008 

zo dňa 04.09.2008 

 

IV. Kontrolovaný subjekt:  

 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Adresa:  Družstevná č. 1, 031 01  Liptovský 

Mikuláš, IČO: 00 183 636 -  príspevková organizácia mesta Liptovský Mikuláš  (ďalej v texte 

len  „VPS“ alebo „kontrolovaný subjekt“) 

 

V. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet kontroly: 

 

1.1. Všeobecné záväzné právne predpisy: 

a) Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom  znení (ďalej v texte len „Zák. č. 502/2001 Z. z.“) 

b) Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení (ďalej v texte len „Zák. č. 25/2006 Z. z.)“ 

c) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení 

 

1.2. Vnútorné predpisy VPS: 

a) Pracovný poriadok VPS zo dňa 30.12.2013 (ďalej v texte len „Pracovný poriadok“) 

b) Obeh účtovných dokladov č. 6/2013 účinný od 01.01.2014 (ďalej v texte len „Obeh 

dokladov“) 

c) Smernica o vykonávaní finančnej kontroly č. 7/2013 účinná od 01.01.2014 (ďalej v texte 

len „Smernica finančnej kontroly“) 

d) Smernica upravujúca  postup pri obstarávaní zákaziek č. 3/2013 na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby v zmysle  ust. § 9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, účinná od 01.07.2013 (ďalej 

v texte  len „Smernica verejného obstarávania č. 3/2013“) 
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e) Smernica upravujúca  postup pri obstarávaní zákaziek č. 9/2013 na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby v zmysle  ust. § 9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, účinná od 01.01.2014 (ďalej 

v texte len „Smernica verejného obstarávania č. 9/2013“), ktorou bola zrušená Smernica 

verejného obstarávania č. 3/2013 

 

1.3.  Vnútorné predpisy mesta: 

a) Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš  v znení dodatkov účinné  od 

01.07.2011 (ďalej v texte len „Pravidlá“)  

b) Zásady hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov  

účinné od 15.05.2012 (ďalej v texte len „Zásady“) 

c) Smernica o postupe pri  vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v meste Liptovský Mikuláš  účinná od 28.11.2011 (ďalej v texte len  „Smernica 

inventarizácie“) 

  

VI.    Predmet a účel kontroly: 

 

Hlavná kontrolórka v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku kontroly č. 7/KO/2013  zo 

dňa 04.09.2013 uložila kontrolovanému subjektu: 

 v lehote do 30.09.2013 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomný zoznam týchto opatrení  a 

 v lehote do 31.12.2013 predložiť písomnú správu o splnení prijatých opatrení na 

nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení 

zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení 

voči nim podľa osobitného predpisu.  

 

Kontrolovaný subjekt predložil hlavnej kontrolórke: 

 dňa 30.09.2013  zoznam prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

a na odstránenie príčin ich vzniku vyplývajúcich z kontroly č. 7/KO/2013 

 dňa 31.12.2013 Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou  č. 7/KO/2013 zo dňa 30.12.2013 (ďalej v texte len „Správa o splnení 

opatrení“).   
 

Nakoľko Správa o splnení opatrení neobsahovala údaje o tom, či kontrolovaný subjekt určil 

zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatnil voči nim opatrenia 

podľa osobitného predpisu tak, ako mu to bolo uložené v Zápisnici o prerokovaní správy 

o výsledku kontroly č. 7/KO/2013, hlavná kontrolórka dňa 23.01.2014 vyzvala kontrolovaný 

subjekt, aby v dodatočnej lehote do 29.01.2014 chýbajúce údaje doplnil.   

Dňa 29.01.2014 kontrolovaný subjekt síce správu doplnil, ale za všetky  zistené nedostatky určil 

za zodpovedné len dve osoby. Nakoľko kontrolou boli zistené nedostatky v rôznych oblastiach 

činnosti kontrolovaného subjektu, ktoré podľa kontrolovanej dokumentácie spadali do 

pôsobnosti viacerých a nielen dvoch zamestnancov, hlavná kontrolórka vyhodnotila doplnenie 

správy ako nedostatočné. Súčasne požiadala o súčinnosť MUDr. Alexandra Slafkovského, 

primátora mesta (ďalej v texte len „primátor“) pri riešení tohto problému s kontrolovaným 

subjektom s cieľom, aby kontrolovaný subjekt s konečnou platnosťou správne vyhodnotil 

zodpovednosť zamestnancov za zistené nedostatky. 
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Následne dňa 30.01.2014 kontrolovaný subjekt opäť doplnil Správu o splnení opatrení, kde  

určil ďalších zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a všetkým 

zodpovedným zamestnancom stanovil lehotu na splnenie prijatých opatrení do 31.12.2013. 

 

V rámci predmetu kontroly: 

kontrolný orgán preveroval dokumentáciu uvedenú v časti VII tejto správy. 

 

Účelom kontroly bolo zistiť: 

či kontrolovaný subjekt skutočne splnil opatrenia, ktoré prijal na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou č. 7/KO/2013 tak, ako to uviedol v Správe o splnení opatrení v znení jej dvoch vyššie 

uvedených dodatkov.  

 

VII. Kontrolné zistenia: 

 

Z dôvodu prehľadnosti je táto časť správy členená nasledovne: 

 ako prvé je uvedené znenie nedostatku z kontroly č. 7/KO/2013 

 následne je citované opatrenie, ktoré prijal kontrolovaný subjekt na odstránenie nedostatku  

 ďalej je citované splnenie opatrenia v znení, ako ho uvádza v Správe o splnení opatrení 

kontrolovaný subjekt   

 a na záver je uvedené skrátené vyhodnotenie splnenia prijatého opatrenia tak, ako to 

zistil kontrolný orgán ( ďalej v texte  len „Výsledok kontroly“) 

 

 

Zistený nedostatok č. 1: 

 

VPS majú oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa zápisu v živnostenskom 

registri vo väčšom rozsahu ako im odsúhlasil  zriaďovateľ v zriaďovacej listine 

 

Prijaté opatrenie kontrolovaným subjektom: 

 

Požiadať zriaďovateľa o vypracovanie návrhu na zmeny v zriaďovacej listine 

 

Splnenie prijatého opatrenia kontrolovaným subjektom: 

 

a) Listom bol požiadaný zriaďovateľ  o doplnenie dvoch podnikateľských činností doplnených 

v živnostenskom registri v roku 2013 

b) Činnosti, ktoré VPS nevykonávali a boli pri poslednej zmene vypustené VPS predložili 

živnostenskému úradu na zrušenie. 

 

Výsledok kontroly:  

 

a) Listom zo dňa 17.12.2013  kontrolovaný subjekt požiadal mesto Liptovský Mikuláš ako 

zriaďovateľa, aby mu bola zmenou zriaďovacej listiny rozšírená podnikateľská činnosť o 

činnosť stavbyvedúceho a činnosť stavebného dozoru   

b) Dňa 03.04.2014 MsZ schválilo uznesením č. 39/2014 Dodatok č. 5 Zriaďovacej listiny VPS. 

Predmetným dodatkom boli v zriaďovacej listine uskutočnené  nasledovné zmeny: 

 v článku III sa prvá veta nahradila novým znením „Vymedzenie predmetu činnosti“ a 



6 

 

 v článku III ods.2 označenom ako „Podnikateľská činnosť“ sa doplnili nové 

podnikateľské činnosti:  

- pod písm. kk. výkon činnosti stavbyvedúceho,  

- pod písm. ll. výkon činnosti stavebného dozoru, 

- pod písm. mm. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a  

- pod písm. nn. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na 

 priamu konzumáciu“. 

 

c) Dňa 14.10.2013 kontrolovaný subjekt oznámil Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odbor 

živnostenského podnikania ukončenie podnikania v nasledovných predmetoch podnikania:  

- Marketingová činnosť, 

- Ťažba, manipulácia a približovanie dreva, 

- Vyžínanie, výsadba a ošetrovanie lesných  porastov na zákazku, 

- Vedenie účtovníctva, 

- Ubytovacie služby, 

- Výroba cementového tovaru, 

- Spracovanie prírodného kameňa, 

- Výroba a predaj betónových výrobkov, 

- Výroba stavebných dielcov, 

- Činnosť ekonomických, organizačných a  účtovných poradcov 

d) Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor živnostenského podnikania  listom č.OU-LM-OZP-

2013/01195-00002 zo dňa 16.10.2013  potvrdil prijaté oznámenie o ukončení podnikania 

VPS u vyššie uvedených činností. Kontrolný orgán preverením zápisu v živnostenskom 

registri  na www.zrsr.sk zistil, že u uvedených činností je zapísaný deň zániku oprávnenia  

17.10.2013. 

 

 

Zistené nedostatky č. 2: 

 

a) Na  strane 6 v čl. 4  bod 1/c  Organizačného poriadku   neboli  vypustené organizačnou zmenou  

činnosti separácia odpadov, prevádzkovanie skládky TKO a prevádzka cintorínov a domu smútku, 

pohrebné služby,  nakoľko uvedené činnosti boli doplnené na strane 5 čl. 4  v bode 1/ a  a v bode 

1/b. 

b) Na strane 5 v čl.4 bod 1/a Organizačného poriadku nebola vypustená organizačnou zmenou  

činnosť športové zariadenia, nakoľko uvedená činnosť bola doplnená na strane 5 čl. 4 v bode 1/b 

 

Prijaté opatrenie kontrolovaným subjektom: 

 

Kontrolovaný subjekt podľa Správy o splnení opatrení vyplývajúcich z kontroly č. 7/KO/2013 neprijal 

opatrenie. 

 

Výsledok kontroly:  

 

Kontrolný orgán zistil, že kontrolovaný subjekt má vypracovaný nový Organizačný  poriadok  platný 

od 15.04.2014, ktorým bolo upravené členenie VPS.  

 

 

 

http://www.zrsr.sk/
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Zistený nedostatok č. 3: 

 

V Smernici č. 8/2011 - Obeh účtovných dokladov v Čl. 5 bode d) zosúladiť text vykonávania 

predbežnej finančnej kontroly v súlade s novelizáciou  Zák. č. 502/2001 Z.z. účinnou od 01.03.2012 

 

 

Prijaté opatrenie kontrolovaným subjektom: 

 

V Smernici č. 8/2011 zosúladiť text vykonávania predbežnej finančnej kontroly s novelou Zák. 

č.502/2001 Z. z. účinnou od 01.03.2012 

 

Splnenie prijatého opatrenia kontrolovaným subjektom: 

 

Smernica č. 8 /2011 o obehu dokladov bola prepracovaná na Smernicu č. 6/2013, kde bol doplnený 

text o vykonávaní finančnej kontroly podľa Zák. č. 502/2001 Z. z., zároveň bola uvedená odvolávka 

na osobitnú smernicu o postupe pri vykonávaní finančnej kontroly. Smernica č. 7/2013 o vykonávaní 

finančnej kontroly je spracovaná, po zapracovaní textov do jednotlivých tlačív v programe Cora 

správcom programu by sa malo podľa smernice postupovať od januára 2014. 

 

Výsledok kontroly:  

 

Kontrolný orgán zistil, že kontrolovaný subjekt vypracoval nové vnútorné predpisy a to Obeh 

účtovných dokladov č. 6/2013 a  Smernicu o vykonávaní finančnej kontroly č. 7/2013, ktoré nadobudli 

 účinnosť  od 01.01.2014.  

V Čl. 5 bode 2. písm. d)  Obehu účtovných dokladov č. 6/2013  je zapracovaná povinnosť 

preskúmavať účtovné doklady z hľadiska dodržiavania hospodárnosti a účinnosti pri hospodárení 

s verejnými prostriedkami a dodržiavať všeobecne záväzne záväzné právne predpisy podľa Zákona č. 

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Zásady vykonávania finančnej kontroly podľa Zák. č. 502/2001 Z. 

z. sú spracované v samostatnej Smernici o vykonávaní finančnej kontroly č. 7/2013, kde je určený  

podrobný postup  vykonávania finančnej kontroly pre zodpovedných zamestnancov a vedúcich 

zamestnancov.   

 

 

Zistený nedostatok č. 4: 

 

Kontrolovaný subjekt rozpočtové opatrenia v roku 2012 vykonával s odkazom na neplatnú internú 

normu mesta a to Smernicu mesta o rozpočtových pravidlách mesta Liptovský Mikuláš 

a  rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš zo 

dňa 25.10.2007, ktorá bola zrušená dňa 23.06.2011 uznesením MsZ č. 59/2011.  

 

Prijaté opatrenie kontrolovaným subjektom: 

 

Opraviť odkaz na liste rozpočtovej zmeny na platnú smernicu mesta o rozpočtových pravidlách 

 

Splnenie prijatého opatrenia kontrolovaným subjektom: 

 

Odkaz v tlačive na zmenu a rozpočtu bol opravený počas kontroly 
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Výsledok kontroly:   

 

Kontrolný orgán preveril, či odkaz v tlačive na zmenu rozpočtu je v súlade s Pravidlami. 

Prekontrolovaná bola vybraná vzorka zmien rozpočtu  za obdobie január, február a marec 2014 pod 

poradovým  č. 1/0/1/2014, č. 2/0/2/2014, č. 3/1/2/2014 a č. 4/1/3/2014, keď bolo zistené, že 

rozpočtové zmeny boli vykonané podľa  platných Pravidiel a to : 

1) Rozpočtová zmena č.1/0/1/2014 bola vykonaná na návrh riaditeľa VPS u:  

 príjmov bežného rozpočtu transfer B – MK (údržba) ERK 312007 14 vo výške - 21 667 €  

 výdavkov bežného rozpočtu MK (údržba) – oprava miestnych komunikácii ERK 635006 vo 

výške - 21 667 €, ktorá bola predložená na rokovanie MsZ.  

Uznesením MsZ č.13/2014 dňa 30.01.2014 bolo schválené:  

 zvýšenie výdavkových finančných operácií v EK 821005 na splátku istiny dlhodobých úverov 

     vo výške + 21 667 €  

 zníženie transferu VPS, údržba miestnych komunikácií, súvislé opravy vozoviek a chodníkov 

     EK 641001 vo výške - 21 667 €.   

       Rozpočtová zmena bola vykonaná v súlade s ust. § 6 bod 4) 4.1  Pravidiel  

2) Rozpočtová  zmena  č. 2/0/2/2014 bola vykonaná na návrh riaditeľa VPS u :  

 príjmov transfer B - Liptov Aréna  v ERK 312007 28 vo výške - 9 500 €  

 výdavkov Liptov Aréna – elektrická energia  ERK 632001 1 vo výške  - 9 500 €  v súlade 

s ust. § 6 bod 4) 4.2 Pravidiel   

       a následne podľa ust. §  5 Pravidiel bola schválená primátorom mesta rozpočtová zmena pod č. P   

       4/2014, kde boli:  

 ponížené výdavky EK 641001/41 transfer VPS prevádzkový Liptov Aréne vo výške -   

        9 500 € a  

 presunuté  na kapitálový rozpočet, výdavky Múzea J. Kráľa- projekt program č.1, EK     

       716/41  vo  výške + 9 500 €.  

3) Rozpočtová  zmena  č. 3/1/2/2014 bola vykonaná na strane výdavkov medzi položkami u stredísk 

VPS:  

 MĽP -elektrická energia, MĽP - všeobecné služby,  

 ZŠ – palivá, ako zdroj energie, ZŠ – všeobecný  materiál 

 MK (údržba) –zdravotnícke služby, MK (údržba) – všeobecné služby, 

 vývoz odpadu – zdravotnícke služby, vývoz odpadu – všeobecné služby,  

 MK (čistenie) – elektrická energia, MK (čistenie) – náhradné diely,  

 Separácia- údržba softvéru,  a Separácia - všeobecné služby   

v celkovej  výške  2 985 € v súlade s ust. § 6 bod 4) 4.3 Pravidiel,  ktorá  bola schválená 

riaditeľom VPS. 

4) Rozpočtová  zmena  č. 4/1/3/2014 bola vykonaná na návrh riaditeľa VPS v kapitálovom rozpočte 

a to u:  

 príjmov  transfer K – separačná hala v ERK 322005 62 vo výške 18 577 €  

 výdavkov separačná hala – rekonštrukcia soc. zariadení  ERK 717002 98  vo výške  18 577  €     

        v súlade s ust. § 6 bod 4) 4.2 Pravidiel   

a následne  podľa  ust. § 5 Pravidiel bola schválená  primátorom mesta rozpočtová zmena  pod č. P 

15/2014 v kapitálovom rozpočte a to u:  

 výdavkov  transfer VPS – rekonštrukcia objektu EK 721001/43 vo výške 18 577 €  

 príjmov predaj nepotrebného majetku a aktív – splátka LA EK 231/43 vo výške 18 577 €. 

 

 

Zistený nedostatok č. 5: 

 

Podľa čl. IV bod 2 Smernice inventarizácie neboli v inventúrnych súpisoch čiastkovými 

inventarizačnými komisiami dopisované perom skutočne zistené množstvá. 
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Prijaté opatrenie kontrolovaným subjektom: 

 

Zabezpečiť, aby ČIK pri inventúre zapisovali stav o zistenom množstve perom. 

 

Splnenie prijatého opatrenia kontrolovaným subjektom: 

 

V rámci školenia čiastkových inventarizačných komisií pre inventarizáciu k 31.12.2013 boli členovia 

na túto povinnosť upozornení. 

 

Výsledok kontroly:  

 

Kontrolný orgán preveril, či  sa nedostatok zistený kontrolou č. 7/KO/ 2013 a to chýbajúci údaj 

o skutočne zistených množstvách majetku na inventúrnych súpisoch v inventarizácii k 31.12.2012 

neopakuje aj na  inventúrnych súpisoch inventarizácie vykonanej k 31.12.2013. Skontrolovaná bola 

vybraná vzorka dokumentácie, ktorou bola uskutočnená inventarizácia nehnuteľností:  krytá plaváreň, 

zimný štadión,  budova VPS  a  cintorín, keď  bolo  zistené, že množstvá  majetku boli dopisované na 

inventúrnych súpisoch  v súlade   čl. IV bod 2 Smernice o vykonávaní  inventarizácie.   

 

 

Zistené nedostatky č. 6:  

 

a) VPS podľa čl. VI bod 6.2 Protokolu č. 253/2011/Ekon. o správe majetku zo dňa 16.05.2011 

a Protokolu o odovzdaní majetku mesta zo dňa 1. 12. 2011 nedali zapísať  správu budov VPS s. č. 

1730,  Domu smútku s.č. 1836,  bývalej uhľovne Podbreziny s.č. 757,  Zimného štadiónu s.č. 989,  

Krytej plavárne s.č. 1997 na list vlastníctva na Správe katastra nehnuteľností Liptovský Mikuláš, 

b) podľa čl. II bod 2 Smernice inventarizácie čiastkové inventarizačné komisie nepreverovali 

dokladovou inventúrou u budov VPS s. č. 1730,  Domu smútku s. č. 1836,  bývalej uhľovne 

Podbreziny s. č. 757,  Zimného štadiónu s. č. 989,  Krytej plavárne s.č. 1997 zápisy do správy na 

príslušných listoch vlastníctva, keď k inventúrnym súpisom neboli doložené výpisy z listov 

vlastníctva o správcovstve vedených Správou katastra Liptovský Mikuláš, 

c) podľa čl. III bod 18 Smernice nebol čiastkovými inventarizačnými komisiami pri inventarizácii 

budov dodržaný postup inventarizácie, keď čiastkové inventarizačné komisie  nezisťovali 

poškodenie alebo znehodnotenie majetku, neupotrebiteľný, nevyužitý alebo prebytočný majetok, 

príčiny, spôsob a rozsah poškodenia majetku a či reálna hodnota majetku nie je významne nižšia 

ako hodnota v účtovníctve.  

 

Prijaté opatrenie kontrolovaným subjektom: 

 

Spracovať návrhy pre Správu katastra na zápis správy majetku VPS 

 

Splnenie prijatého opatrenia kontrolovaným subjektom: 

 

Na Správu katastra boli predložené na zápis všetky doteraz obdržané protokoly o výkone správy 

 

Výsledok kontroly:  

 

Kontrolný orgán  u vybranej vzorky nehnuteľného majetku preveril nasledovné skutočnosti: 

 či kontrolovaný subjekt podal  návrh na zápis správy do katastra nehnuteľností (ďalej len 

„KN“)  na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálnom odbore v súlade s ust. § 14 ods. 3 

Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a ust. čl. 3 označenom ako „Práva 

a povinnosti organizácií, ktoré mesto zriadilo pri správe majetku“ bod 4 Zásad hospodárenia 
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s majetkom mesta v znení  posledných zmien a doplnkov schválených uznesením MsZ  č. 59/2013 

zo dňa 27.06.2013 a   

 či Okresný úrad  Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor (ďalej v texte len „OU Liptovský 

Mikuláš“) zapísal  správu na osobitný list vlastníctva (ďalej len „LV“)  a vymazal nehnuteľný 

majetok z LV mesta.  

 

Preverenie bolo vykonané u nasledovnej vzorky nehnuteľného majetku: 

 

Tab. č. 1: katastrálne územie Liptovský Mikuláš  
- areál VPS (stavby porad. č. 1 až 5) – bez pozemkov 

- Dom smútku  - bez pozemkov 

 

 
Por. č.  Popis stavby Súp. č. Na pozemku  

parc. č.  C KN  

Druh pozemku 

Výmera pozemku  

1. Administratívna budova  

(sídlo VPS) 

1730 5571/3 

Zastav. plochy a nádvoria,  

Výmera 365 m
2   

2.  Garáže I.  4422 5571/7 

Zastav. plochy a nádvoria  

Výmera  445 m
2
 

3. Garáže II. 4420 5571/5  

Zastav. plochy a nádvoria  

Výmera 222 m
2
 

4. Dielne a sklady  4421 5571/6 

Zastav. plochy a nádvoria  

Výmera 447 m
2
 

5. Prístrešok pre motorové vozidlá, 

sklad 

 

4423 5570/2 

Zastavané plochy a nádvoria  

Výmera 406 m
2
 

6. Dom smútku  1836 5242/3 

Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera 463 m
2
 

 

Výsledok kontroly:  

 

a) Podanie návrhu na zápis správy stavieb do KN   

 

Kontrolovaný subjekt podal dňa 17.09.2013 na OU Liptovský Mikuláš návrh na zápis správy stavieb 

uvedených v tab. č. 1 pod porad č. 1 až 6  listom zo dňa 12. 09.2013 č. 1100/2013.  

Pozemky pod stavbami uvedenými v tab. č. 1 pod porad. č. 1 až 5 a dvorom areálu VPS  neboli 

kontrolovanému subjektu odovzdané do správy a  sú zapísané pre mesto Liptovský Mikuláš ako 

vlastníka pre kat. územie Liptovský Mikuláš  na LV  č. 4401. 

Pozemok pod stavbou uvedenou v tab. č. 1 pod porad. č. 6 a pozemky pod cintorínom neboli 

kontrolovanému subjektu odovzdané do správy.  Sú rovnako zapísané pre mesto ako vlastníka pre kat. 

územie Liptovský Mikuláš  na LV  č. 4401. 

 

b) Zápis správy stavieb do KN 

 

OU Liptovský Mikuláš oznámil kontrolovanému subjektu listom zo dňa 15.04.2014 číslo 

Z 3503/2013,  že dňa 15.04.2014 bol vykonaný zápis správy do operátu KN v kat. území Liptovský 

Mikuláš na LV č. 7868. Kontrolný orgán preverením zápisu na LV č. 7868 na www.katasterportal.sk 

zistil, že pre kat. územie Liptovský Mikuláš je v KN na LV č. 7868 zapísaný u stavieb uvedených 

http://www.katasterportal.sk/
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v tab. č. 1 pod poradovým č. 1 až 6 ako vlastník mesto Liptovský Mikuláš a ako správca kontrolovaný 

subjekt.  

 

Tab. č. 2: katastrálne územie Liptovský Mikuláš  

- Plaváreň s pozemkami  

 

 
Por. č.  Popis stavby 

Pozemok určený parc. č. C KN  

Súp. č. stavby 

 

Na pozemku  

parc. č.  C KN  

 

Druh pozemku 

Výmera 

1. Stavba: 

Športové zariadenie  

(Plaváreň)  

 

1997 

 

648/3 

Zastavané plochy a nádvoria  

Výmera 2213 m
2
 

2. Pozemok   

parc. č. 648/3 

 

Pod stavbou 

súp. č. 1997 

  Zastavané plochy a nádvoria  

Výmera 492 m
2
 

3. Pozemok  

parc. č. 648/1 

  Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera 4883 m
2
 

4. Pozemok  

parc. č. 655/1 

  Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera 706 m
2
 

5. Pozemok 

parc. č. 657/1  

  Záhrady 

Výmera 970 m
2
 

6. Pozemok  

Parc. č. 657/2 

  Záhrady  

Výmera  214 m
2
 

 

Výsledok kontroly:  

 

a) Podanie návrhu na zápis správy stavieb do KN   

 

Kontrolovaný subjekt podal dňa 10.09.2013 na OU Liptovský Mikuláš návrh na zápis správy stavby 

a pozemkov uvedených v tab. č. 2  pod porad. č. 1 až 4 listom zo dňa 31.08.2013 č. 1074/2013 a na 

zápis správy pozemkov uvedených v tab. č. 2 pod porad č. 5 a 6 listom zo dňa 05.11.2013 č. 

1324/2013.   

 

b)    Zápis správy stavieb a pozemkov do KN 

 

Kontrolný orgán preverením zápisu na LV č. 7868 na www.katasterportal.sk zistil, že pre kat. územie 

Liptovský Mikuláš je v KN na LV č. 7868 zapísaný u stavby a pozemkov uvedených v tab. č. 2 pod 

poradovým č. 1 a ž 4 ako vlastník mesto Liptovský Mikuláš a ako správca kontrolovaný subjekt, 

pričom zápis správy predmetných nehnuteľností bol vykonaný záznamom pod č. Z 3373/2013.  

OU Liptovský Mikuláš oznámil listom zo dňa 25.02.2014 číslo Z 4217/2013 kontrolovanému 

subjektu, že dňa 25.02.2014 bol vykonaný záznam do operátu KN v kat. území Liptovský Mikuláš na 

LV č. 7868. Kontrolný orgán preverením zápisu na LV č. 7868 na www.katasterportal.sk zistil, že pre 

kat. územie Liptovský Mikuláš je v KN na LV č. 7868 zapísaný u pozemkov uvedených v tab. č. 2 

pod poradovým č. 5 a 6 ako vlastník mesto Liptovský Mikuláš a ako správca kontrolovaný subjekt.  

 

 

Tab. č. 3: katastrálne územie Liptovská Ondrašová  

- Sklady a garáž  bez pozemkov  

 
Por. č.  Popis stavby Súp. č. Na pozemku  

parc. č.  C KN  

Druh pozemku 

Výmera pozemku 

 

http://www.katasterportal.sk/
http://www.katasterportal.sk/
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1. Sklad 195 969 

Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera 557 m
2
 

Právny vzťah k pozemku pod stavbou nie 

je evidovaný na LV 

2. Sklad 196 968 

Zastavané plochy a nádvoria  

Výmera 228 m
2
 

Právny vzťah k pozemku pod stavbou nie 

je evidovaný na LV  

3. Garáž 197 971 

Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera 18 m
2
 

Právny vzťah k pozemku pod stavbou nie 

je evidovaný na LV 

 

Výsledok kontroly:  

 

a) Podanie návrhu na zápis správy stavieb do KN   

 

Rovnakým listom ako pri stavbách uvedených v tab. č. 1 podal kontrolovaný subjekt  na OU 

Liptovský Mikuláš návrh na zápis správy stavieb uvedených v tab. č. 3.  

 

b) Zápis správy stavieb do KN  

  

OU Liptovský Mikuláš oznámil listom zo dňa 15.04.2014 číslo Z 3503/2013 kontrolovanému 

subjektu, že dňa 15.04.2014 bol vykonaný zápis správy stavieb do operátu KN v kat. území Liptovská 

Ondrašová záznamom pod č. Z 3503/2013 na LV č. 5687. Kontrolný orgán preverením zápisu na LV 

č. 5687 na www.katasterportal.sk zistil, že pre kat. územie Liptovská Ondrašová je v KN na LV č. 

5687 zapísaný u stavieb uvedených v tab. č. 3 ako vlastník mesto Liptovský Mikuláš a ako správca 

kontrolovaný subjekt. K pozemkom pod stavbami nie je založený list vlastníctva (majetkovoprávne 

nevysporiadané). 

 

Tab. č. 4: katastrálne územie Okoličné  

- Kotolňa K3 s pozemkom  

 
Por. č.  Popis stavby 

Pozemok určený parc. č. C KN  

Súp. č. stavby 

 

Na pozemku  

parc. č.  C KN  

 

Druh pozemku 

Výmera 

1. Stavba: 

Kotolňa K3 

 

527 

 

773/34 

 

2. Pozemok   

parc. č. 773/34 

 

Pod stavbou  

Súp. č. 527 

  Zastavané plochy a nádvoria  

Výmera 492 m
2
 

 

 

Výsledok kontroly:  

 

a)  Podanie návrhu na zápis správy stavby a pozemku do KN   

 

Kontrolovaný subjekt podal dňa 17.09.2013 na OU Liptovský Mikuláš listom zo dňa 12.09.2013 č. 

1097/2013 návrh na zápis správy nehnuteľností uvedených  v tab. č. 4.  

 

b)  Zápis správy stavby a pozemku, na ktorom je stavba postavená do KN  

 

http://www.katasterportal.sk/
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Kontrolný orgán preverením zápisu na LV č.1995 na www.katasterportal.sk zistil, že pre katastrálne 

územie Okoličné je v KN na LV č.1995 zapísaný u stavby a pozemku uvedených v tab. č. 4 ako 

vlastník mesto Liptovský Mikuláš a ako správca kontrolovaný subjekt, pričom zápis správy 

nehnuteľností bol OU Liptovský Mikuláš vykonaný záznamom pod č. Z 3505/2013. 

 

Odporučenie kontrolného orgánu pre kontrolovaný subjekt a jeho zriaďovateľa:  

 

 Prehodnotiť správu nehnuteľného majetku v tom zmysle, aby boli do správy kontrolovanému 

subjektu odovzdané aj pozemky pod stavbami, ktorých správu v skutočnosti vykonáva napr. 

pozemky pod areálom VPS, pozemky pod Domom smútku a cintorínom  - viď. tab. č.1  

 Majetkovoprávne vysporiadať pozemky v k. ú. Liptovská Ondrašová pod stavbami uvedenými 

v tab. č. 3 

 

 

Zistený nedostatok č. 7:  

 

Pohľadávky voči dlžníkom uvedené v bode 1, 2, 4 až 7 neboli vymáhané včas a v súlade s postupom 

uvedeným v internom predpise VPS Obeh účtovných dokladov, v dôsledku čoho sa voči dlžníkovi 

uvedenému v bode 1 DÁLIA – AL, s.r.o. pohľadávky čiastočne premlčali a voči dlžníkovi uvedenému 

v bode 6 MIMO TATRY s.r.o. sa v dôsledku výmazu dlžníka z OR stali nevymožiteľnými, čím došlo 

súčasne k porušeniu DRUHEJ ČASTI „Osobitné ustanovenia“ čl.3  „Práva a povinnosti organizácií, 

ktoré mesto zriadilo pri správe majetku“ bod 7 písm. h) Zásad 1 a Zásad 2, podľa ktorých má VPS  

ako správca majetku mesta v súvislosti s pohľadávkami povinnosť vymáhať pohľadávky týkajúce sa 

zvereného majetku    

 

Prijaté opatrenie kontrolovaným subjektom: 

 

Spresniť postup vymáhania pohľadávok v smernici „Obeh účtovných dokladov“ 

 

Splnenie prijatého opatrenia kontrolovaným subjektom: 

 

V smernici 6/2013 o obehu dokladov je doplnený termín 15 dní po nezaplatení upomienky na 

odovzdanie spisu právnemu zástupcovi a povinnosť právneho zástupcu podávať písomne informácie 

o stave vymáhania minimálne 1 x za štvrťrok 

 

Výsledok kontroly:  

 

Kontrolou bolo zistené, že v  Čl. 7 bod 4. 4.6  Smernice  o obehu účtovných dokladov  boli 

zapracované nové pravidlá  pri vymáhaní pohľadávok. V prípade, že pohľadávka nie je zaplatená do 

30 dní po lehote splatnosti, zodpovedný zamestnanec je povinný zaslať upomienku na zaplatenie 

pohľadávky. Po nezaplatení pohľadávky na základe upomienky v termíne určenom v upomienke 

vedúci strediska, ktorý realizoval práce pre odberateľa spracuje spis do 15 dní na ďalšie vymáhanie 

právnemu zástupcovi. Právny zástupca je povinný minimálne štvrťročne písomne informovať 

kontrolovaný subjekt o stave vymáhania pohľadávky. 

 

Na základe vyžiadania kontrolného orgánu právny zástupca VPS predložil písomné správy o právnom 

stave vymáhaných pohľadávok ku dňu 18.12.2013, ďalej k 31.03.2014 a  k 18.03.2014.  

 

Kontrolný orgán preveril vymáhanie  pohľadávok  po lehote splatnosti, u ktorých boli kontrolou 

č.7/KO/2013 zistené nedostatky. Ide o nasledovné pohľadávky:  

 

http://www.katasterportal.sk/
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1) Pohľadávka voči dlžníkovi DÁLIA-AL, s.r.o.  Liptovský Mikuláš  vo výške 1 232,73 €: 

Právny zástupca VPS pohľadávku  vzhľadom na vykonané úkony a zistené skutočnosti vyhodnotil 

ako  nevymožiteľnú. Z toho dôvodu podľa článku 7  ods. 3 Zásad na návrh riaditeľa VPS rozhodol 

primátor mesta o jej odpise. Podľa  článku 7 ods. 2  písm. f)  Zásad  bola dňa 30.12.2013  

pohľadávka  odpísaná v celkovej výške 1 232,73 €.  

 

2) Pohľadávka voči dlžníkov MIMO Tatry s.r.o. Liptovský Hrádok vo výške 1 492,38 €: 

      Obdobne aj túto pohľadávku právny zástupca VPS vyhodnotil vzhľadom na vykonané úkony a 

zistené skutočnosti ako nevymožiteľnú.  

Poľa článku 7  ods. 3 Zásad   na návrh  riaditeľa VPS primátor mesta  rozhodol o jej odpise a 

podľa článku 7  ods.2 písm. d)  a písm. i) Zásad bola dňa 30.12.2013 pohľadávka v celkovej výške 

1 492,38 € odpísaná. 

 

3) Pohľadávka voči dlžníkovi MFK Tatran Liptovský Mikuláš  vo výške 1 340,88 €: 

Časť pohľadávky vo výške 1 013,14 €  dlžník dňa 09.10.2013 zaplatil na bankový účet VPS a 

zostatok pohľadávky vo výške  327,74 € bola  na základe Dohody  o započítaní vzájomných 

pohľadávok zo dňa 07.02.2013 započítaná s pohľadávkou dlžníka, ktorú mal  voči VPS.   

 

4)  Pohľadávka voči dlžníkovi Miroslav Repka REMA STAV, Heľpa, IČO : 44 030 711 vo výške      

      4 937,57 €:  

Na základe písomného oznámenia právneho zástupcu zo dňa 18.03.2014 a príslušnej 

dokumentácie bolo zistené, že pohľadávka bola právoplatným Platobným rozkazom Okresného 

súdu Banská Bystrica pod č. k. 60Rob/329/2013-28 priznaná VPS v plnom rozsahu. Nakoľko 

dlžník nesplnil povinnosti uložené predmetným platobným rozkazom, právny zástupca dňa 

17.02.2014 zaslal dlžníkovi výzvu na zaplatenie dlhu v náhradnej lehote. Vzhľadom na 

skutočnosť, že dlžník si svoju povinnosť nesplnil ani v náhradnej lehote, dňa 13.03.2014 bol daný 

návrh na začatie exekučného konania súdnemu exekútorovi JUDr. Petrovi Matejovie. Na základe  

písomného vyjadrenia právneho zástupcu VPS  k dátumu  18.03.2014  ešte nebolo Okresným 

súdom Banská Bystrica  vo veci vydané poverenie na vykonanie exekúcie. 

 

5)  Pohľadávka voči dlžníkovi UNIMONT Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš, IČO : 36429325 

pohľadávka vo  výške 2 258,90 €: 

 Na základe písomného oznámenia právneho zástupcu zo dňa 18.03.2014 a príslušnej 

dokumentácie bolo zistené, pohľadávka bola právoplatným Platobným rozkazom  Okresného  

súdu Liptovský Mikuláš pod č.k.9Rob/270/2013 priznaná VPS v plnom rozsahu. Pri zisťovaní 

vymožiteľnosti pohľadávky u súdneho exekútora JUDr. Petra Matejovie právny zástupca  zistil, že 

dlžník nevykonáva dlhšiu dobu ekonomickú činnosť, v Sociálnej poisťovni, a.s. nie sú evidovaní 

žiadni zamestnanci tejto spoločnosti. Na bankových účtoch a nehnuteľnostiach vo vlastníctve 

spoločnosti je registrovaných viac ako 15 exekučných konaní. Na základe  písomného vyjadrenia 

právneho zástupcu sa pohľadávka javí t. č. ako nevymožiteľná. 

 

6)   Pohľadávka voči dlžníkovi Ivan Gašpar, Dolný Kubín vo výške 3047,83 €: 

       Na základe exekučného titulu súdny exekútor JUDr. Peter Matejovie zriadil za zabezpečenie 

pohľadávky VPS  exekučné záložné právo na nehnuteľný majetok dlžníka a to byt č. 5 na 1. 

poschodí vchod č. 7 v bytovom dome s.č. 1527, postavenom na parc. č.1510/23 v Dolnom Kubíne 

a na spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a na 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č.1510/23 v Dolnom Kubíne. Na byte je pred záložným 

právom zriadeným v prospech VPS zriadených viacero záložných práv v prospech iných veriteľov 

dlžníka. Exekútor vykonáva exekúciu na vymoženie pohľadávky VPS prikázaním pohľadávky 

z účtu v banke, zatiaľ však bezúspešne, nakoľko na uvedenom bežnom účte sa nenachádzajú 

žiadne finančné prostriedky. V súčasnosti žiaden z veriteľov, ktorí majú zabezpečené svoje 
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pohľadávky záložnými právami zriadenými pred záložným právom v prospech VPS, nepristúpil k 

realizácii záložného práva. Niektoré z pohľadávok zabezpečených týmito záložnými právami 

dlžník spláca, v dôsledku čoho môže časom dôjsť k zrušeniu niektorého zo záložných práv. 

Vzhľadom na výšku pohľadávok veriteľov, ktorí majú svoje pohľadávky zabezpečené záložnými 

právami pred záložným právom v prospech VPS, nie je možné na vymoženie pohľadávky VPS 

úspešne realizovať výkon predmetného záložného práva. Podľa zistenia súdneho exekútora dlžník 

nevlastní žiadny iný majetok, ale  napriek tomu neodporúča podať návrh na zastavenie exekúcie, 

vzhľadom na vek dlžníka (28 rokov), ako aj vlastníctvo predmetného bytu, z čoho je možné 

predpokladať, že by časom mohlo dôjsť aspoň k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky VPS.  

Podľa vyjadrenia súdneho exekútora, dlžník začal s exekútorským úradom komunikovať. Prvé 

stretnutie je dohodnuté na deň 30.04.2014.  

 

7)   Pohľadávka voči dlžníkovi Dom + K,  s.r.o. Poprad ,   IČO : 43 782 914 pohľadávka vo výške 

2 435,43 €: 

 Na základe vyjadrenia právneho zástupcu VPS zo dňa 18.12.2013 a predloženej dokumentácie, 

pohľadávka je vymáhaná súdnou cestou. Platobným rozkazom  Okresného  súdu Poprad  

č.k.18Rob/307/ 2013-9  zo dňa 24.09.2013 bola pohľadávka priznaná VPS v plnom rozsahu. 

Nakoľko voči platobnému rozkazu bol podaný odpor, predmetný súd vytýčil vo veci pojednávanie  

na deň  02.06.2014. 

 

Odporučenie kontrolného orgánu pre kontrolovaný subjekt: 

 

 Doplniť do vnútornej smernice „Obeh účtovných dokladov“  č. 6/2013 do čl.4 bod 4.6. lehotu na 

zaplatenie pohľadávky dlžníkom, ktorú zodpovedný zamestnanec uvedie v upomienke (resp., ktorá 

je zadefinovaná v upomienke v software Cora) a to za tým účelom, aby sa jasne určila 

najneskoršia doba, kedy bude pohľadávka odstúpená na vymáhanie právnemu zástupcovi 

 Doplniť povinnosť predkladať správy o stave vymáhania pohľadávok v súlade s vnútornou 

smernicou Obeh účtovných dokladov č. 6/2013 čl. 4 bod 4.6. do Mandátnej zmluvy č. 111/2012 zo 

dňa 02.01.2012, ktorú má kontrolovaný subjekt uzatvorenú s právnym zástupcom   

 

 

Zistené nedostatky č. 8 až  č. 13: 

 

sa  týkali  realizácie  verejného obstarávania, kde kontrolným orgánom  bolo zistené   porušenie 

Zákona č.25/2006 Z.z. a  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš účinných od 

06.05.2011 a od 15.05.2012.  

 

Prijaté opatrenia kontrolovaným subjektom: 

 

Spracovať samostatnú vnútornú smernicu k postupu obstarávania tovarov a služieb. 

 

Splnenie prijatého opatrenia kontrolovaným subjektom: 

 

S účinnosťou od 01.07.2013 bola schválená nová smernica č. 4/2013 o postupe pri obstarávaní 

zákaziek, vzhľadom na konzultácie s Úradom pre verejné obstarávanie a získanie ich stanoviska bola 

pripravená nová smernica, ktorá je účinná od 01.12.2013. 

  

Výsledok kontroly:  

 

Z dôvodu zmien a doplnkov Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš, ktoré boli 

vykonané s účinnosťou od 01.07.2013 a z dôvodu novelizácie Zákona č. 25/2006 Z. z.  s účinnosťou 

od  01.07.2013, kontrolovaný subjekt vypracoval  Smernicu  upravujúcu  postup  pri  obstarávaní  

zákaziek č. 3/2013 zo dňa  01.07.2013.  
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Následne  dňa 20.12.2013  vypracoval novú Smernicu upravujúcu postup pri  obstarávaní zákaziek č. 

9/2013, ktorá nadobudla účinnosť dňa  01.01.2014, ktorou zrušil Smernicu č.3/2013.  Účelom oboch 

smerníc bolo  určiť postup, zodpovednosť a kontrolu dodržiavania postupu pri obstarávaní zákaziek na 

dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutia  služieb v zmysle ust. § 9 Zák. č.25/2006 

Z.z. Smernica bola vypracovaná v súlade s ust. § 9 Zák. č.25/2006 Z.z. 

 

Kontrolný orgán preveril vybranú vzorku zo „Zoznamu verejného obstarávania VPS  realizovaného za 

obdobie január a február 2014 – zákazky“ podľa ust. § 9 Zák. č. 25/2006 Z. z ., ktorý mu predložil 

kontrolovaný subjekt. 

Preverované boli: 

 zákazka na odber a prepravu  odpadov na rok 2014 

 zákazka na dodávku náhradných dielov  pre motorové vozidlá na rok 2014 

 zákazka na dodávku  oblúkových kontajnerov o objeme 12,5 m
3  

 

 

 

Zákazka - „Odber a preprava odpadov na rok 2014“ 

 

Podľa ust. § 5 ods.7 písm. a) Zák. č.25/2006 Z.z.  bola určená obstarávateľom  predpokladaná hodnota 

zákazky na  poskytnutie služby odber a prepravu odpadov na rok 2014 vo výške 8 020,00 € bez DPH.   

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola obstarávateľom  určená z celkových skutočných nákladov 

rovnakých alebo porovnateľných služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku 

alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote 

v nasledujúcich 12 mesiacoch. Skutočné náklady na obstaranie zákazky „ odber a preprava odpadov za 

rok 2013“ predstavovali sumu  7 288,05 €. Uvedená zákazka podľa ust. § 4 ods. 3 písm. a) Zák. 

25/2006 Z.z. je podlimitnou zákazkou, ktorej predpokladaná hodnota je  rovnaká alebo vyššia ako 

1 000,00 € v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na 

dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.   

 

VPS ako verejný obstarávateľ  (ďalej v texte aj „obstarávateľ“) zverejnil zadávanie zákazky na odber 

a prepravu odpadov na rok 2014 dňa 21.01.2014 podľa ust. § 9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 Z.z. na profile  

VPS, kde bol určený najskorší dátum zadania zákazky na deň 27.01.2014. Prieskum trhu bol vykonaný 

obstarávateľom dňa 21.01.2014, keď  boli oslovení  výzvou na predloženie ponuky 3 uchádzači.  Na 

návrh riaditeľa VPS  bola primátorom mesta vymenovaná na vyhodnotenie cenových ponúk výberová 

5 - členná  komisia na rok 2014. Uchádzači predložili cenové ponuky v lehote určenej obstarávateľom  

a to do 27.01.2014. 

Podľa zápisu z prieskumu trhu a výberu uchádzača zo dňa 28.01.2014  cenové ponuky predložili: 

1) Detox,  s.r.o., Sídlo:  Zvolenská cesta č.139, Banská Bystrica 974 05, IČO : 31 582 028, Zápis: OR 

OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 1084/S, ktorá ponúkla cenu a to súčet jednotkových 

cien bez DPH  5 113,00 € (ďalej v texte len „Detox, s.r.o.“) 

2) 3e servis, s.r.o., Sídlo: Sokolovská 1624/23, Senec 903 01, IČO: 44 830 971, Zápis: OR OS 

Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 59302/B, ktorá ponúkla cenu a to  súčet jednotkových cien bez 

DPH 5 860,00 €  

 

Podľa Zápisu z prieskumu trhu a výberu uchádzača  bol vybratý výberovou  komisiou  záujemca 

Detox,  s.r.o. Zápis z prieskumu trhu a výberu uchádzača bol podpísaný primátorom mesta.  Podľa ust. 

§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka VPS  uzatvorili s poskytovateľom Detox,  s.r.o.  dňa 19.02.2014 

Zmluvu o poskytnutí služby č. 39/14 na odber, prepravu odpadov a ich likvidáciu v zmysle 

špecifikácie podľa bodu 1.2 zmluvy v predpokladanej hodnote 8 020,00 € bez DPH. Zmluva 

o poskytnutí služby č.39/14 bola zverejnená na stránke www.mikulas.sk - eGOV.mesta L.Mikuláš  

dňa  26.02.2014. 

 

 

http://www.mikulas.sk/
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Zákazka -  „Náhradné diely pre motorové vozidlá na rok 2014“ 

 

Podľa ust. § 5 ods.7 písm. a) Zák. č.25/2006 Z.z.  bola určená obstarávateľom  predpokladaná hodnota 

zákazky na  náhradne diely pre motorové vozidlá na rok 2014 vo výške 14 146,00 € bez DPH.  

Predpokladaná hodnota zákazky bola obstarávateľom  určená z celkových skutočných nákladov 

rovnakého  alebo porovnateľného  tovaru, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku 

alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote 

v nasledujúcich 12 mesiacoch.  Skutočné náklady na obstaranie zákazky  „náhradné  diely  pre 

motorové vozidlá za rok 2013“  predstavovali sumu 12 859,50  € bez DPH. Uvedená zákazka podľa 

ust. § 4 ods.3 písm. a) Zák.25/2006 Z.z. je podlimitnou zákazkou, ktorej predpokladaná hodnota je  

rovnaká alebo vyššia ako 1 000,00 € v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa 

zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.    

 

Obstarávateľ zverejnil zadávanie zákazky na náhradne diely pre motorové vozidlá na rok 2014   dňa 

16.01.2014  podľa ust. § 9 ods.9 Zák. č. 25/2006 Z.z. na profile  VPS, kde bol určený najskorší dátum 

zadávania zákazky dňa 22.01.2014. Prieskum trhu bol vykonaný obstarávateľom dňa 16.01.2014, keď  

boli oslovení  výzvou na predloženie ponuky 3 uchádzači a to : 

1) TOSA, s.r.o., Sídlo: Štefániková 3548, Liptovský Mikuláš 031 05, IČO:36 376 043, Zápis: OR OS 

Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 10742/L (ďalej v texte len „TOSA, s.r.o.“) 

2) ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o Sídlo: Partizánska cesta 97, Banská Bystrica 974 01, IČO: 

36 637 637, Zápis: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 10 414/S 

3) MARTING, s.r.o., Sídlo: Nábrežná 2 Vrútky 038 61, IČO: 31 584 799, Zápis: OR OS Žilina, 

Oddiel: Sro, Vložka č. 1131/L 

Podľa zápisu z prieskumu trhu a výberu uchádzača zo dňa  22.01.2014  v stanovenej lehote dňa 

20.01.2014  predložila  cenovú  ponuku  len obchodná spoločnosť TOSA,  s.r.o.,  ktorá  ponúkla cenu 

1 902,19 € bez DPH (súčet jednotkových cien jednotlivých komponentov bez DPH). Po preskúmaní 

cenovej ponuky komisia rozhodla a  odporučila uzavrieť zmluvu s predmetným uchádzačom. 

Zápis z prieskumu trhu a výberu uchádzača bol podpísaný primátorom mesta. Podľa ust. § 269 ods.2 

Obchodného zákonníka VPS  uzatvorili  s dodávateľom TOSA, s.r.o. dňa 03.02.2014  Zmluvu 

o dodávke materiálu  č. 20/14 na dodávku náhradných  dielov  pre motorové vozidlá v predpokladanej 

hodnote 14 146,00 € bez DPH. Zmluva o dodávke materiálu č.20/14 bola zverejnená na stránke 

www.mikulas.sk - eGOV.mesta L.Mikuláš  dňa  11.02.2014. 

 

Zákazka - „Dodávka kontajnerov 12,5 m 
3 
oblúkový“  

 

Podľa ust. § 5 ods.1  Zák. č.25/2006 Z.z.  bola určená obstarávateľom  predpokladaná hodnota 

zákazky na dodávku kontajnerov 12,5 m 
3 

oblúkový v  počte 10 ks  vo výške 19 000,00 € bez DPH.  

Predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej 

hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva 

rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie 

takého oznámenia nevyžaduje predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa 

obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania 

zákazky. 

Uvedená zákazka podľa ust. § 4 ods. 3 písm. a) Zák. 25/2006 Z.z. je podlimitnou zákazkou, ktorej 

predpokladaná hodnota je  rovnaká alebo vyššia ako 1 000,00 € v priebehu kalendárneho roka alebo 

počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.   

 

Obstarávateľ zverejnil zadávanie zákazky na dodávku  predmetných kontajnerov dňa 24.01.2014  

podľa ust. § 9 ods.9 Zák. č.25/2006 Z.z. na profile  VPS, kde určil najskorší dátum  zadania  zákazky 

dňa  30.01.2014. Prieskum trhu obstarávateľ vykonal dňa 24.01.2014, keď  boli oslovení  výzvou na 

predloženie ponuky v lehote do 29.01.2014  3  uchádzači.   V stanovenej lehote predložili cenové 

ponuky 2 uchádzači a to : 

 

http://www.mikulas.sk/
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1) UNIKOV Nitra, spol. s.r.o., Sídlo:  Lehotská 4, 949 01 Nitra, IČO : 46 920 765, zápis OR OS 

Nitra, Oddiel : Sro Vložka č.33157/N, ktorá ponúkla cenu 18 850,00 € bez DPH (ďalej v texte len 

„UNIKOV Nitra s.r.o.“) 

2) HANES Slovakia, s.r.o. ,Sídlo : Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava, IČO : 36 249 297   zápis OR 

OS Trnava, Oddiel : Sro, Vložka č.13490/T , ktorá ponúkla cenu 19 800,00 € bez DPH  

 

Podľa zápisu z prieskumu trhu a výberu uchádzača zo dňa  30.01.2014  bol vybratý výberovou  

komisiou  záujemca UNIKOV Nitra s.r.o. 

Zápis z prieskumu trhu a výberu uchádzača bol podpísaný primátorom mesta. Podľa ust. § 409 a nasl.  

Obchodného zákonníka VPS  uzatvorili s predávajúcim  UNIKOV Nitra, s.r.o.  dňa 19.02.2014 

Zmluvu o dielo   č.38/14 na dodávku kontajnerov 12,5 m
3 

 v cene 18 850,00 € bez DPH.  Zmluva 

o dielo č. 38/14 bola zverejnená na stránke www.mikulas.sk - eGOV.mesta L.Mikuláš  dňa 

26.02.2014. 

 

 

Zistené nedostatky č. 14 až č. 18: 

 

sa týkali  platnosti  a účinnosti Rámcovej  zmluvy   č.44/2012/ŽPD  a nesprávnych  cien vykázaných 

v súpisoch za vykonané práce v súvislosti s platnosťou zmluvy,  kde zo strany kontrolovaného 

subjektu nebolo možné prijať opatrenia .  

 

Výsledok kontroly:  

 

Kontrolou bola preverovaná platnosť a účinnosť aktuálnej  Rámcovej zmluvy č. 467/2013/ŽPD 

o vymedzení rozsahu a spôsobu správy, údržby a prevádzkovaní majetku mesta a o finančnom 

zabezpečení týchto činností pre rok 2014, ktorá bola dňa 30.12.2013 uzavretá medzi mestom 

Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľom a  VPS Liptovský Mikuláš ako poskytovateľom.  

Podľa čl. VI. bod 2)  zmluvy, zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho 

zákonníka.  

Kontrolou bolo zistené, že zmluva bola  zverejnená na stránke www.mikulas.sk - eGOV.mesta 

L.Mikuláš  dňa 31.12.2013. 

S poukazom na uvedené ustanovenia zmluvy a preverené skutočnosti o zverejnení zmluvy, kontrolný 

orgán konštatoval,  že zmluva nadobudla  platnosť dňom 30.12.2013 a účinnosť 01.01.2014 a v tomto 

smere neboli zistené žiadne nedostatky.  

 

 

Zistené  nedostatky  č. 19 a č. 20: 

 

sa týkali vykonávania predbežnej finančnej  kontroly, ktoré neboli vykonávané v súlade s ust. § 9 

odst.2 a 3 Zák. č.502/2001 Z.z. 

 

Prijaté opatrenia kontrolovaným subjektom: 

 

a) V Smernici č. 8/2011 zosúladiť text vykonávania predbežnej finančnej kontroly s novelou Zák. č. 

502/2001 Z.z. účinnou od 01.03.2012.  

b) Doplniť k VPD č.1/1445/2012 fotokópiu technického preukazu 

 

Splnenie prijatého opatrenia kontrolovaným subjektom: 

 

a) Smernica č. 8/2011 o obehu dokladov bola prepracovaná na smernicu č. 6/2013, kde bol doplnený 

text o vykonávaní finančnej kontroly podľa Zák. č. 502/2001, zároveň bola uvedená odvolávka na 

http://www.mikulas.sk/
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osobitnú smernicu o postupe  pri vykonávaní finančnej kontroly. Smernica č. 7/2013 o vykonávaní 

finančnej kontroly je spracovaná, po zapracovaní textov do jednotlivých tlačív v programe Cora 

správcom programu by sa malo podľa smernice postupovať od januára 2014. 

b) Chýbajúci technický preukaz bol k cestovnému príkazu doložený 

 

Výsledok kontroly: 

  

a)   Smernica o vykonávaní finančnej kontroly č. 7/2013 bola vypracovaná v súlade s ust.§ 9 Zákona       

      č. 502/2001 Z.z. 

b)   K cestovnému príkazu, ktorý bol zúčtovaný VPD  č.1/1445/2012 bola doložená  fotokópia  

      technického preukazu, čím bol odstránený nedostatok zistený kontrolou 

 

 

Zistený nedostatok č. 21: 

 

Z dokumentácie ku kontrole bolo zistené, že kontrolnému orgánu nebola zo strany VPS v stanovenej 

lehote predložená správa o splnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 

  

Počas  kontroly  bol nedostatok odstránený, keď na základe výzvy kontrolného orgánu dňa 15.04.2013 

predložil riaditeľ VPS Správu o splnení úloh z Príkazného listu č.1/2010, ktorá sa týkala kontroly 

vykonanej  pod číslom 3/2009.  Správa obsahovala splnenie prijatých opatrení.  

 

VIII.  Záver: 

 

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, z tohto dôvodu bol z kontroly vyhotovený 

Záznam   o výsledku kontroly č. 10/KO/2014  

 

IX.    Informácia kontrolného orgánu o vyvodení zodpovednosti voči riaditeľovi VPS: 

                        

Po skončení kontroly č. 7/KO/20132 a vyhodnotení Správy o splnení opatrení prijatých 

kontrolovaným subjektom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, podala hlavná kontrolórka 

s poukazom na kompetencie primátora uvedené v ust. § 11 ods. 4 písm. l)  Zák. 369/1990 Zb. a ust. čl. 

17 ods. 1 Štatútu mesta dňa 21.02.2014 primátorovi mesta pod č. I/2014/01154-01/KCH písomný 

podnet na posúdenie a vyvodenie zodpovednosti za nedostatky zistené kontrolou voči riaditeľovi 

kontrolovaného subjektu ako štatutárnemu a vedúcemu orgánu verejnej správy.  

Dňa 04.06.2014 bola hlavná kontrolórka informovaná listom primátora mesta, že voči riaditeľovi VPS 

bola vyvodená zodpovednosť za nedostatky zistené kontrolou č. 7/KO/2013 tým, že mu nebol 

priznaný doplatok vo výške 40% ročnej odmeny za rok 2013 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


