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                                                                                                Číslo poradia : 

 

 

 

Správa 

pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

zo dňa  12. 12.  2014 

 

 

 

 

K bodu programu : 

Správa o výsledku kontroly : „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 

01.01.2014 do 30.6.2014“ 

 

 

 

        Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Správu 

3. Prílohy  

 

 

  

 

 

Predkladá :       Podpis predkladateľa:                                                                                 

JUDr. Bibiana Kuchárová                                                            

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

 

 

 

Spracovateľ:       Podpis spracovateľa: 

- JUDr. Bibiana Kuchárová 

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

- Ing. Eva Mikulášová 

špecialista útvaru hlavného kontrolóra    .................................... 

 

 

 

 

 

 

Počet strán: 17+ prílohy 

Počet výtlačkov: 40  

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa  03.12.2014 
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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 12. 12. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:   

Správa o výsledku kontroly: „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 

01.01.2014 do 30.6.2014“ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

Správu o výsledku kontroly:  

„Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2014 do 30.6.2014“ 
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Správa o výsledku kontroly 

 

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

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

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

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

nasledovnú správu o výsledku kontroly. 

 

II. Označenie kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 

01.01.2014 do 30.06.2014 

 

III. Kontrola bola vykonaná: 

 na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 schváleného uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 46/2014 zo dňa 15.05.2014  

 procesným postupom  podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti  ustanovených v ust. 

§§ 13 – 25 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 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: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad Liptovský Mikuláš, 

Adresa: Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 

 

V. Kontrolované obdobie: od 01.01. 2014 do 30.06.2014 

Na základe rozhodnutia hlavnej kontrolórky bolo kontrolované obdobie rozšírené do 

15.10.2014 z dôvodu, aby bolo prekontrolované splnenie aj tých uznesení prijatých 

v kontrolovanom období, ktoré  jednak neboli kompletne splnené do 30.06.2014, čo sa týkalo 

uznesení MsZ č. 6/2014 a č. 42/2014, ako aj tých uznesení, ktoré mali určenú lehotu na 

splnenie nie pevným dátumom, ale v závislosti od vzniku určitej okolnosti a lehota na ich 

splnenie uplynula až po 30.06.2014, čo sa týkalo uznesení MsZ č. 33/2014, č. 34/2014, č. 

35/2014, č. 48/2014, č. 53/2014 a č. 54/2014.   

 

VI. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet kontroly 

1.1. Všeobecné záväzný právny predpis v platnom znení pre kontrolované obdobie:    

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej v texte len „Zák. č. 

369/1990 Zb.“)  

1.2. Interný predpis mesta: 

          Rokovací poriadok MsZ v Liptovskom Mikuláši č. 4/2012/INO, ktorý nadobudol 

účinnosť dňom 09.03.2012 v znení Dodatku č.1, ktorý nadobudol účinnosť dňom  

13.12.2013  (ďalej v texte len „Rokovací poriadok MsZ“)  

 

VII. Účel a predmet kontroly: 

 

Účelom kontroly bolo: Overiť podľa ust. § 18d  ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb., či uznesenia MsZ, ktoré 

boli prijaté v kontrolovanom období boli prijímané v súlade s Rokovacím poriadkom MsZ a či boli 

zodpovednými osobami riadne a včas splnené. 
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V rámci predmetu kontroly kontrolný orgán preveroval: 

 či uznesenia MsZ boli formulované vecne, stručne a zrozumiteľne s menovitým určením 

nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi ich splnenia podľa Rokovacieho poriadku 

MsZ 

 či nedošlo k pozastaveniu výkonu uznesenia zo strany primátora mesta podľa ust. § 13 ods. 6 

Zák. č. 369/1990 Zb. 

 či uznesenia MsZ boli splnené v určenom termíne a riadne v súlade s obsahom uznesenia  

 či vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ obdržali poslanci MsZ písomne podľa Rokovacieho 

poriadku MsZ 

 

VIII. Kontrolné zistenia: 

 

Spôsob prijímania uznesení MsZ, vrátane spôsobu kontroly ich plnenia je upravený v Rokovacom 

poriadku MsZ. Podľa Časti III. Čl. 8 bod (3) Rokovacieho poriadku MsZ uznesenia MsZ majú byť 

formulované vecne, stručne a zrozumiteľne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich 

a s termínmi ich splnenia. V zmysle Časti III. Čl. 12 bod (3) Rokovacieho poriadku  MsZ 

vyhodnotenie plnenia uznesení majú byť  predkladané poslancom MsZ v písomnej forme. 

 

Prekontrolované boli uznesenia MsZ prijaté v kontrolovanom období od 01.01.2014  do 

30.06.2014, keď bolo zistené, že MsZ v predmetnom období prijalo 63 uznesení, z toho 13-timi  

uzneseniami, ktoré sú ďalej jednotlivo uvedené v tejto správe, boli zodpovedným osobám uložené 

úlohy, ktoré boli predmetom kontroly. Pri jednotlivých uzneseniach je uvedené plnenie uznesenia 

v takom znení, ako bolo predložené v Správach o plnení uznesení MsZ zročných k 31.03.2014 

 k 30.06.2014, spracovanými  Ing. Annou Rašiovou, prednostkou mestského úradu.  

 

Uznesenie MsZ č. 5/2014 zo dňa 30.01.2014  

Úloha uložená:  Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej  Oddelenia ekonomiky 

Znenie úlohy:  Vypracovať úplné znenie Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský 

Mikuláš 

Termín:  do 07.02.2014 

Upresnenie úlohy: Úloha bola uložená z dôvodu novely Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v z.n.p. a  Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. 

Plnenie uznesenia:  Úloha bola splnená.  

Úplné znenie Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš bolo vydané dňa 

04.02.2014 a odovzdané do centrálneho registra VZN a INO mesta. 

 

Uznesenie MsZ č. 6/2014 zo dňa 30.01.2014  

Úloha uložená:  PaedDr. Jánovi Jurkovičovi,  vedúcemu Oddelenia vzdelávania, mládeže, športu 

a kultúry   

Znenie úlohy:   

1. Pripraviť a zabezpečiť opatrenia súvisiace so zaradením materskej školy do siete škôl a školských 

zariadení k termínu 31.03.2014 

2. Pripraviť a zabezpečiť opatrenia súvisiace so zriadením dvojtriednej materskej školy 

Okoličianska 404/C na zasadnutie mestského zastupiteľstva v septembri 2014 

Termín : 31.03.2014 
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Upresnenie  úlohy:   Úloha bola uložená, z dôvodu zaradenia  materskej školy Okoličianska 404/C do 

siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 

Plnenie uznesenia:  Úloha bola splnená v termíne. Dňa 10.03. 2014 bola na MŠVVaŠ  SR podaná 

žiadosť na zaradenie MŠ do siete škôl a školských zariadení, čím bola splnená zákonná lehota na 

podanie týchto žiadostí na MŠVVaŠ  do 31.03.2014  podľa  ust. § 16 ods.1 Zákona č. 596/2003 Z.z., 

keď zriaďovateľ predkladá žiadosť  ministerstvu do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza 

roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko 

praktického vyučovania zriadené. V žiadosti chýbali informácie a doklady o materskej škole, ktoré sú 

podmienené:  

a) Kolaudačným rozhodnutím, b) projektovou dokumentáciou (doplnenie  predpokladaného 

mesačného rozpočtu o prevádzkové náklady). Až potom bude žiadosť posudzovaná na vydanie 

rozhodnutia o zaradení MŠ do siete škôl a školských zariadení. 

 Vo veci zabezpečenia chýbajúcich dokumentov koná oddelenie investícií MsÚ : 

- Spracovateľom projektovej dokumentácie po vykonanom prieskume trhu sa stala spoločnosť 

B3 Projektanti, s.r.o., ktorá PD spracuje a dodá do 30.04.2014 

- Následne požiadať o vydanie stavebného povolenia  – lehota na vydanie cca 3 mesiace 

- Zabezpečiť finančné prostriedky v rozpočte mesta na realizáciu MŠ 

Po zaradení MŠ do siete škôl a školských zariadení budú nasledovať ďalšie kroky (zriadenie MŠ, 

vyradenie ZŠ zo siete, vyradenie MŠ zo siete, spojenie oboch školských zariadení a následné 

zaradenie do siete). 

Kontrolný orgán konštatuje, že Rozhodnutím  MŠVVaŠ SR číslo 2014-4602/2741:2-10 CD zo dňa 

13.06.2014 bolo konanie vo veci zaradenia materskej školy do siete škôl a školských zariadení 

prerušené do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

 

Uznesenie MsZ č. 6/2014 zo dňa 30.01.2014 

Úloha uložená:  Ing. Milošovi Berníkovi, ved. Odd. investícií 

Znenie úlohy:   

1. Pripraviť materiál na zasadnutie MsZ v júni 2014 s využitím výstupov z projektovej 

dokumentácie „Stavebné úpravy pavilónu C Základnej školy Okoličianska 404, s vytvorením 

dvoch tried materskej školy 

Termín: jún 2014 

Plnenie uznesenia:  Upravenú projektovú dokumentáciu dodal architektonický ateliér B3 architekti, 

s.r.o. dňa  11.06.2014. Nakoľko Odd. investícií k dátumu konania júnového MsZ nemalo k uvedenému 

projektu všetky vyjadrenia dotknutých úradov a konzultovalo potrebné podklady napr. pre vydanie 

vodoprávneho rozhodnutia, podá ucelenú správu spolu s vedúcim oddelenia školstva na rokovanie 

MsZ v septembri 2014. Obsahovo bola úloha splnená v termíne, časovo bude splnená v náhradnom 

termíne. 

Kontrolný orgán konštatuje, že  Správa pre zasadnutie MsZ Návrh na zaradenie do siete škôl 

a školských zariadení- Materská škola Okoličianska 404/C, - stavebné úpravy pavilónu C bola 

predložená na zasadnutie MsZ v náhradnom termíne  dňa 11.09.2014, podľa ktorej sa  predpokladá : 

a)  Vydanie stavebného povolenia v mesiaci november 2014 

b)  Obchodná verejná súťaž v mesiaci október – november 2014 

c)  Stavebné úpravy v mesiaci december 2014 až február 2015 

d)  Kolaudačné rozhodnutie v mesiaci marec 2015 

e)  Doplnenie žiadosti o zaradenie MŠ do siete škôl a školských zariadení v mesiaci apríl 2015 
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Zistený nedostatok č.1: 

Materiál s využitím výstupov z projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy pavilónu C Základnej 

školy Okoličianska 404, s vytvorením dvoch tried materskej školy nebol predložený na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva v júni 2014, čím došlo k porušeniu  ukladacej časti uznesenia MsZ  č. 6/2014 

zo dňa 30.01.2014 

 

Uznesenie MsZ č. 22/2014 zo dňa 06.03.2014 

Úloha uložená:  Ing. Jaroslavovi Chomovi, vedúcemu Oddelenia správy majetku mesta  

Znenie úlohy:  predložiť na rokovanie MsZ dňa 26.06.2014  Správu o stave  platenia  nájomného 

a vymáhania nedoplatkov v mestských nájomných bytoch  s návrhom opatrení  na postupné  

vysporiadanie pohľadávok   

Termín:  26.06.2014 

Upresnenie úlohy:  Úloha  vyplynula zo Správy o prenájme budov a nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš spravovaných v roku 2013 Bytovým podnikom Liptovský 

Mikuláš, a.s. 

Plnenie uznesenia:  Úloha bola splnená. Správa o stave platenia nájomného a vymáhanie nedoplatkov 

v mestských nájomných bytoch s návrhom opatrení na postupné vysporiadavanie bola predložená na 

rokovanie MsZ dňa 26.06.2014. MsZ prijalo k uvedenej správe Uznesenie č. 61/2014, ktorým 

predloženú  správu zobralo na vedomie. 

Uznesenie MsZ č. 33/2014 zo dňa 03.04.2014 

Úloha uložená:  Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej Oddelenia ekonomiky 

Znenie úlohy: Predložiť príslušnú zmenu rozpočtu mesta súvisiacu s realizáciou projektu „Depozitár 

Múzea  Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ na schválenie do MsZ  

Termín :  na najbližšie rokovanie MsZ po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP 

Upresnenie úlohy: Úloha vyplynula z dôvodu predloženia  žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-

2013/01 na realizáciu projektu “Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“.  

Plnenie uznesenia: Podľa predložených dokumentov k Správe o plnení uznesení MsZ zročných 

k 31.03.2014 a k 30.06.2014 úloha nebola vyhodnotená z dôvodu, že Ministerstvom 

Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP č. MPRV-2014-

2331/19039-4“  bolo na MsÚ  doručené až dňa 05.09.2014 a následne  zmena rozpočtu bola schválená  

uznesením  MsZ  č. 77/2014  dňa  11.09.2014  a to : 

1. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v sume 35 299 € a to 

z položky 717 001 - Realizácia nových stavieb - TV 12 b. j. Hlboké II. etapa na položku 717 003 

- Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - úprava prechodu pre chodcov ul. Demänovská - 

križovatka C 1/18.   

2. povolené prekročenie kapitálových výdavkov a povolené prekročenie kapitálových príjmov na 

projekt „Depozitár MJK v Liptovskom Mikuláši“  v sume 847 368 € 

 

Uznesenie MsZ č. 34/2014 zo dňa 03.04.2014 

Úloha uložená:  Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej Oddelenia ekonomiky 

 Znenie úlohy:  Predložiť príslušnú zmenu rozpočtu mesta súvisiacu s realizáciou projektu 

„Rekonštrukcia  národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ na 

schválenie do  MsZ  

Termín: na najbližšie rokovanie MsZ po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP 

Upresnenie úlohy:  Úloha vyplynula z   predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 

za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka Kráľa 
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v Liptovskom Mikuláši“, ktorého ciele  sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš. 

Plnenie uznesenia: Podľa predložených dokumentov k Správe o plnení uznesení MsZ zročných 

k 31.03.2014 a  k 30.06.2014 úloha nebola splnená, z dôvodu, že  Ministerstvo Pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR žiadosť o NFP zamietlo „Rozhodnutím o neschválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok  č. MPRV-2014-2377/19037-4  zo dňa 05.09.2014“ a preto nebolo potrebné 

predkladať  zmenu rozpočtu súvisiacu s realizáciou projektu.  

 

Odporučenie kontrolného orgánu :  

Nakoľko žiadosť o NFP bola  zamietnutá  „Rozhodnutím o neschválení žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok  č. MPRV-2014-2377/19037-4  zo dňa 05.09.2014“ kontrolný orgán odporúča zrušiť III. 

ukladaciu časť uznesenia  MsZ č. 34/2014, týkajúcu sa predloženia zmeny rozpočtu v súvislosti 

s realizáciou projektu 

 

Uznesenie MsZ č. 35/2014 zo dňa 03.04.2014 

Úloha uložená:  Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej Oddelenia ekonomiky 

Znenie úlohy: Zabezpečiť príslušnú zmenu rozpočtu mesta súvisiacu s realizáciou projektu 

„Materiálne vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké“  

Termín:  do 14 dní po doručení   rozhodnutia o schválení žiadosti o dotáciu 

Upresnenie úlohy:  Úloha vyplynula z predloženia   žiadosti  o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy 

číslo I.ÚSVRK 2014 v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR  za účelom realizácie  projektu s názvom  

„Materiálne vybavenie  Komunitného centra Nový svet Hlboké“. 

Plnenie uznesenia: Podľa predložených dokumentov k Správe o plnení uznesení MsZ zročných 

k 31.03.2014 a k 30.06.2014 úloha nebola splnená z dôvodu, že nebolo doručené na MsÚ 

„Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP“ z Ministerstva vnútra SR.   

Uznesenie MsZ č. 39/2014 zo dňa 03.04.2014 

Úloha uložená:  Ing. Milanovi Kružliakovi, zástupcovi primátora mesta  

Znenie úlohy:  odovzdať Verejnoprospešných  službám Liptovský Mikuláš dodatok č. 5 zriaďovacej 

listiny  

Termín:  nie je uvedený  

Upresnenie úlohy:  Úloha bola uložená v súvislosti s tým,  že sa menil rozsah činností vykonávaných 

predmetnou príspevkovou organizáciou a preto bola dodatkom č. 5 menená jej zriaďovacia listina  

Plnenie uznesenia: Úloha bola splnená, dňa 04.04.2014 bol predmetnej príspevkovej organizácii 

odovzdaný dodatok č. 5 zriaďovacej listiny. 

Zistený nedostatok č. 2: 

V uznesení  MsZ č. 39/2014 zo dňa 03.04.2014 nebol uvedený termín plnenia úlohy, čím došlo 

k porušeniu  ČASTI III. čl. 8 bod (3) Rokovacieho poriadku  

 

Uznesenie MsZ č. 41/2014 zo dňa 15.05.2014 

Úloha uložená:  Ing. Jozefovi Repaskému, zástupcovi primátora mesta  

Znenie úlohy:  podať právnickej osobe s účasťou mesta  Liptovský Mikuláš návrh na vykonanie 

právnych úkonov v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia 

Termín:  30.06.2014 

Upresnenie úlohy:  Úloha bola uložená z dôvodu, že MUDr. Alžbete Smiešnej zanikla funkcia člena 

dozornej rady v obchodnej spoločnosti Televízia Liptov, a.s.  uplynutím funkčného obdobia a súčasne 
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bola menovaná schválená MsZ za člena dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie. V súvislosti s tým 

bolo potrebné vykonať v rámci spoločnosti všetky s tým súvisiace právne úkony. 

Plnenie uznesenia:  V tejto veci bolo prijaté dňa 29.07.2014 Rozhodnutie jediného akcionára č.1 a č. 

2. Uplynutie funkčného obdobia člena Dozornej rady – MUDr. Alžbeta Smiešna  k 04.08.2014 

a voľba člena Dozornej rady  MUDr. Alžbeta Smiešna od 05.08.2014. Zápis do OR SR bol  odoslaný 

dňa 19.08.2014. Úloha bola splnená v právnej lehote, v závislosti od konania Valného zhromaždenia .   

Kontrolný orgán konštatuje, že úloha bola určená zástupcovi primátora, ktorý mal oboznámiť 

predsedu  predstavenstva Televízie Liptov, a.s. o vykonaní potrebných právnych úkonov v zmysle 

schvaľovacej časti tohto uznesenia. Podľa písomného vyjadrenia zástupcu primátora, dňa 02.06.2014 

na spoločnom rokovaní ústne oboznámil predsedu predstavenstva Televízie Liptov, a.s. s tým, aké 

právne úkony je potrebné v tejto súvislosti vykonať v zmysle III. schvaľovacej časti uznesenia MsZ č. 

41/2014 zo dňa 15.05.2014. Tým bola úloha  splnená v určenom termíne. 

 

Uznesenie MsZ č. 42/2014 zo dňa 15.05.2014  

k bodu: Zvýšenie základného imania spoločnosti Televízia Liptov, a.s. formou finančného vkladu 

mesta Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014  

 

Nakoľko ide o obsiahlejšie uznesenie, kontrolný orgán ho prikladá ako Prílohu č. 1 k tejto 

správe. 

 

Úloha uložená:  Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej Oddelenia ekonomiky  

Znenie úlohy:  

1. Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej oddelenia ekonomiky MsÚ po schválení rozpočtovej zmeny 

zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2014  

2. Ing. Milanovi Kružliakovi, zástupcovi primátora mesta, realizovať všetky právne  a organizačné 

kroky smerom k spoločnosti Televízia Liptov, a.s. – vo vzťahu k Centrálnemu depozitárovi 

cenných papierov, vo vzťahu k Obchodnému registru, vo vzťahu k zakladateľovi- mestu 

Liptovský Mikuláš a po uskutočnení týchto krokov zabezpečiť a doručiť oddeleniu ekonomiky 

výpis od Centrálneho depozitára- z účtu majiteľa cenných papierov mesto Liptovský Mikuláš 

preukazujúci  zvýšenie upísaného základného imania, ako doklad pre konečné zaúčtovanie 

obstarania dlhodobého finančného majetku  

Termín:  v bode 1. do 31.05.2014, v bode 2. do 30.06.2014  

Upresnenie úlohy:  Úloha bola uložená z dôvodov: 

1. Schválených zmien  rozpočtu pre rok 2014: 

a.1)  zvýšenie rozpočtu výdavkových finančných operácií na položke 81 4001 účasť na 

majetku v tuzemsku v sume 20 000,00 € a zvýšenie kapitálových príjmov na položke 

231 – predaj nepotrebných kapitálových aktív v sume 20 000,00 € 

a.2)  zmenu krytia kapitálových výdavkov na položke 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia  

obvodového plášťa a okien MŠ Vranovská v sume 20 000,00 € (pôvodné krytie 

výdavkov  kód 46, nové krytie výdavkov kód 43 z predaja)  a  

2. Zvýšenia  základného imania spoločnosti Televízia Liptov, a.s.. so sídlom Štúrova 1989/41 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO :  44 862 971, spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom 

registri Okresného súdu v Žiline, v odd. Sa, vložka 10688/L (ďalej v texte len „Televízia 

Liptov, a.s.“), ktoré prerokuje na spoločnom zasadnutí predstavenstvo a dozorná rada 

spoločnosti  bezodkladne po schválení MsZ podľa ust. § 202 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb.   
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Plnenie uznesenia:  

Úloha  v bode 1. bola splnená.   

Rozpočtová zmena bola zapracovaná v sume 20 000 € do rozpočtu mesta dňa  15.05.2014.   

Úloha v bode 2. bola splnená.  

Uznesenie v časti o zvýšení základného imania bolo splnené v zmysle zákona na Valnom zhromaždení 

konanom dňa 19.06.2014. Následne boli  všetky súvisiace dokumenty a žiadosť o vykonanie zmeny 

v zápise OR zaslané na OR v Žiline, resp. na tamojší príslušný súd.  

 

Kontrolný  orgán  konštatuje, že údaje uvedené v konštatačnej časti uznesenia MsZ č. 42/2004 

nezodpovedajú skutočnému stavu a zneniu Stanov obchodnej spoločnosti Televízia Liptov, a.s, ktorej 

jediným akcionárom je mesto Liptovský Mikuláš. V bode I.2 predmetnej časti uznesenia  sa uvádza, 

že výška základného imania tejto spoločnosti  po jeho zvýšení bude predstavovať sumu 45 000,00 Eur 

a bude  tvorené dvoma  zaknihovanými kmeňovými akciami na meno v menovitej hodnote 

25 000,00 EUR a 20 000,00 EUR. Základné imanie spoločnosti bolo zvyšované peňažným 

vkladom jediného akcionára vo výške 20 000,00 EUR. Výška základného imania pred zvýšením 

predstavovala 25 000,00 EUR. 

Podľa aktuálneho úplného znenia Stanov predmetnej spoločnosti zo dňa 02.10.2014 ČASŤ 

DRUHÁ „Základné imanie a akcie spoločnosti“ Čl. V „Všeobecné ustanovenia o akciách spoločnosti“ 

bod 5.2. a 5.3. je základné imanie spoločnosti tvorené dvoma kmeňovými akciami znejúcimi na 

meno, vydanými v listinnej podobe. Menovitá hodnota jednej akcie je 25 000,00 eur a menovitá 

hodnota druhej akcie je 20 000,00 eur.  

Podľa výpisu z OR OS Žilina na internete zo dňa 04.08.2014 má spoločnosť základné imanie  od 

24.07.2014 hodnotu 45 000,00 EUR, ktoré je v celom rozsahu splatené.  

Základné imanie je tvorené: 

 jednou kmeňovou akciou, ktorá má listinnú podobu, formu akcie na meno a menovitú hodnotu 

25 000,00 Eur a 

 jednou kmeňovou akciou, ktorá má rovnako listinnú podobu, formu akcie na meno a menovitú 

hodnotu 20 000,00 Eur 

Jediným akcionárom spoločnosti je mesto Liptovský Mikuláš.  

Dňa 08.10.2014 vedúca Odd. ekonomiky prevzala od spoločnosti ako emitenta na základe 

preberacieho protokolu 1 kus listinnej akcie znejúcej  na meno - Mesto Liptovský Mikuláš, Ul. 

Štúrova 1989/41, 321 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 v hodnote 20 000 eur, séria :  0002, 

číslo : 0001  od predsedu  predstavenstva spoločnosti  Televízia Liptov, a.s. 

 

Zistený nedostatok č. 3: 

a) Konštatačná časť uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15.05.2014 nekorešponduje s údajmi zapísanými 

v OR OS Žilina, Stanovami spoločnosti a skutočným stavom, keď podľa uznesenia malo byť 

základné imanie spoločnosti tvorené akciami, ktoré budú vydané v zaknihovanej podobe a podľa 

Stanov, zápisu v OR OS Žilina a vydanými akciami je tvorené akciami, ktoré majú listinnú 

podobu. 

b) Niektoré úlohy uvedené v IV. ukladacej časti uznesenia pod bodom 2. Neboli splnené v termíne 

do 30.06.2014.   

Odporučenie kontrolného orgánu:  

Zosúladiť znenie príslušných častí uznesenia MsZ č. 48/2014 zo dňa 15.05.2014  so skutočným 

stavom a znením Stanov obchodnej spoločnosti. 
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Uznesenie MsZ č. 48/2014 zo dňa 15.05.2014   

Úloha uložená:  Ing. Milanovi Kružliakovi, zástupcovi primátora mesta  a Ing. Jozefovi Klepáčovi, 

riaditeľovi Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš 

Znenie úlohy:   

a) Ing. Milanovi Kružliakovi, zástupcovi primátora mesta  zabezpečiť koordináciu prác, ktoré si 

vyžaduje uzatvorenie skládky odpadu Veterná Poruba a zabezpečenie zneškodňovania 

komunálneho odpadu v nasledujúcom období 

b) Ing. Jozefovi Klepáčovi, riaditeľovi Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš, 

štatutárnemu zástupcovi prevádzkovateľa skládky Veterná Poruba zabezpečiť realizáciu prác, 

ktoré si vyžaduje uzatvorenie skládky odpadu Veterná Poruba a následne zabezpečenie 

zneškodňovania komunálneho odpadu v ďalšom  období 

Termín:  do 31.10.2014 

Upresnenie úlohy: Úloha vyplynula z predloženej  správy  o stave odpadového hospodárstva  

v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013, podľa ktorej prevádzkovanie skládky 

komunálneho odpadu Veterná Poruba má byť ukončené k termínu k 31.10.2014   a informácie  o stave 

prípravy zabezpečenia spôsobu likvidácie odpadu  po roku 2014 s ekonomickou  analýzou dopadu  

ukončenia skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba. 

Plnenie uznesenia :  V čase kontroly  plynie termín na podanie správy o splnení uznesenia. 

Kontrolný orgán konštatuje, že Ing. Milan Kružliak, zástupca primátora uložil Ing. Jozefovi 

Klepáčovi, riaditeľovi Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš (ďalej len „VPS“) listom zo 

dňa 19.05.2014  č. SekrP 2014/03476-01-KRZ povinnosť „zabezpečiť realizáciu prác, ktoré si 

vyžaduje uzatvorenie skládky odpadu Veterná Poruba a následné zabezpečenie zneškodňovania 

komunálneho odpadu v ďalšom období podľa uznesenia MsZ č.48/2014“. V kontexte uvedeného 

listu bolo potrebné zabezpečiť  nasledovné čiastkové úlohy:  

A. Vyhlásenie verejného obstarávania na : 

a) dodávateľa pre uzavretie skládky TKO v termíne máj 2014 

b) možnosti ukladania TKO mesta Liptovský Mikuláš v termíne máj 2014 

B. Požiadať o súhlas na uzatvorenie 2.etapy  v termíne máj 2014 

C. Požiadať o súhlas na uzatvorene 3. etapy v termíne august 2014 

D. Požiadať o uvoľnenie prostriedkov na 3.etapu v termíne  september 2014 

E. Požiadať o uvoľnenie prostriedkov na monitoring v termíne september 2014 

F. Požiadať o kolaudáciu celej stavby a zmenu stavby pred dokončením v termíne september 2014 

G. Požiadať o stavebné povolenie na odstránenie stavieb v termíne september 2014 

H. Požiadať o oprávnenosť čerpania účelovej finančnej rezervy na 3.etapu v termíne august 2014                               

I. Požiadať o vydanie potvrdenia o uzatvorení skládky v termíne október 2014   

 

K bodu A. a) : 

Podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.842/2011 VPS  dňa 21.05.2014 zaslali e-mailom  na 

Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava  „Predbežné oznámenie“ vo veci verejného  obstarávania  

Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre mesto Liptovský Mikuláš.     

Predbežné oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 099/2014 pod číslom 08881-POS dňa 23.05.2014 

a v Dodatku  k  Úradnému vestníku  Európskej únie  ( Ú.v.EÚ/S)   pod číslom  2014/S 099-173105.  

VPS zaslali  dňa 04.06.2014 na Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava Oznámenie o vyhlásení 

verejného obstarávania „Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre mesto Liptovský Mikuláš“. 
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Uvedená verejná súťaž bola zverejnená vo VVO č.109/2014 pod číslom 10089-MSS zo dňa 

06.06.2014 a v  Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú.v. EÚ/S pod číslom 2014/S 108-

190431.  

VPS ako verejný obstarávateľ dňa 16.07.2014  zaslali  Úradu pre verejné obstarávanie  Bratislava 

Oznámenie o zrušení vyhláseného postupu verejného obstarávania „Zneškodňovanie komunálnych 

odpadov pre mesto Liptovský Mikuláš“ podľa ust. § 46 ods. 2 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v z.n.p. Zrušenie postupu zadávania zákazky bolo verejným obstarávateľom odôvodnené 

zmenou okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie resp. dôvodmi hodnými osobitného 

zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní 

pokračoval. V priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli relevantné zmeny poskytovania 

služieb v odpadovom hospodárstve, ktoré neboli známe v čase vyhlásenia verejného obstarávania. 

Namiesto verejného obstarávateľa je pre plnenie úloh v odpadovom hospodárstve zodpovedné mesto 

Liptovský Mikuláš, ktoré si zvolí iný postup zabezpečenia poskytovania daných služieb. Zrušenie 

verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku 140/2014 pod číslom 15311-ZSS dňa 21.07.2014 

a v Dodatku  Úradného vestníka Európskej únie pod číslom 2014/S 137 – 245991. 

 

Dňa 03.06.2014 bolo e-mailom Dr. Ľubicou Páleníkovou Usadenou euroadvokátkou zo Slovenskej 

advokátskej komory, poradkyne pre verejné obstarávanie, členky Riadiaceho výboru/Asociácia PPP 

zaslané stanovisko Ing. Anne Rašiovej, prednostke MsÚ k možnosti riešenia priameho zadania 

skládkovania odpadu mestu Liptovský Hrádok a to :  

1. Interkomunálnou  spoluprácou - možnosť zadávania verejných zákaziek medzi verejnými 

obstarávateľmi  (bez verejného obstarávania), ktorá  je známa v judikatúre Súdneho dvora EÚ 

(„ESD“) a v literatúre pod názvom „interkomunálna spolupráca“. Navyše prípustnosť 

interkomunálnej spolupráce je výslovne uvedená v článku 12 novej európskej smernice 

o verejnom obstarávaní č. 2014/24/EÚ „Verejné zákazky medzi subjektmi v rámci verejného 

sektora“.  

2. Výnimkou z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní - ďalšia možnosť zadávania verejných 

zákaziek medzi verejnými obstarávateľmi (bez verejného obstarávania)  spočíva  v  § 1 ods. 2 

písm. q)  Zákona č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní v neskorších zmien a doplnkov. 

 

Dňa 08.07.2014 MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta spolu s JUDr. Páleníkovou, Usadenou 

euroadvokátkou zo Slovenskej advokátskej komory rokoval osobne s riaditeľkou metodického odboru 

Ing. Katarínou Brtáňovou na Úrade pre verejné obstarávanie. Účelom stretnutia bola konzultácia vo 

veci prerokovania možnosti zadávania verejnej zákazky medzi verejnými obstarávateľmi priamo, bez 

výberového konania, ktorá je v judikatúre  Súdneho dvora EÚ („ESD“) a v literatúre uvedená ako 

„interkomunálna spolupráca“. Obsah a závery rokovania  boli spísané  v Úradnom zázname  primátora 

mesta dňa 10.07.2014. 

Až následne  dňa 11.07.2014 rokoval  primátor mesta Liptovský Mikuláš s primátorom mesta 

Liptovský Hrádok o možnosti takejto interkomunálnej spolupráci medzi oboma mestami vo veci 

ukladania odpadu.“ 

 

K bodu A. b): 

Dňa  18.09.2014 bola uzatvorená medzi mestom Liptovský Mikuláš a mestom Liptovský Hrádok 

Zmluva o interkomunálnej spolupráci č. 84/2014/ŽPD na dobu určitú do 30.11.2016 v oblasti 

zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš, 

keď predmetom tejto zmluvy bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán  
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pri organizácii a zabezpečovaní  služby zneškodňovania tuhého komunálneho odpadu a jeho zložiek 

vyprodukovaného na území mesta Liptovský Mikuláš využitím svojich vlastných zdrojov 

a v spolupráci s mestom Liptovský Hrádok. Dňa 11.09.2014 bola  schválená uznesením MsZ č. 

81/2014  Zmluva o interkomunálnej spolupráci mestským zastupiteľstvom. Zmluva nadobudla 

platnosť dňom 18.09.2014, kedy bola podpísaná obidvomi zmluvnými stranami  a  účinnosť dňom 

19.09.2014.  

K bodu B: 

VPS zaslali listom č.570/2014 dňa 12.04.2014 „Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia 

č.449/770140103/105-CI,Mt zo dňa 21.04.2005“  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia 

Inšpektorát životného prostredia Žilina (ďalej v texte len „inšpekcia“)  na uzatvorenie 2. etapy 

skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a následné jej monitorovanie podľa ust. § 6 ods.1 písm. c) 

bod 6 Zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej v texte len „Zákon č. 245/2003 Z.z.“) v súlade 

s ust.§ 7 ods. 1, písm. k) Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „ Zákon č.223/2001 Z.z“)   

K bodu C: 

Listom č.835/2014 zo dňa 27.06.2014 bola VPS zaslaná na inšpekciu „Žiadosť o zmenu integrovaného 

povolenia č.449/770140103/105-CI,Mt zo dňa 21.04.2005“ na uzatvorenie 3. etapy skládky odpadov, 

vykonanie jej rekultivácie a následné jej monitorovanie podľa ust. § 6 ods.1 písm.c) bod 6 Zákona č. 

245/2003 Z.z. v súlade s ust.§ 7 ods. 1, písm. k) Zákona č.223/2001 Z.z.   

K bodu D: 

Listom č.1122/2014 dňa 04.09.2014  bola VPS zaslaná   „Žiadosť o vydanie potvrdenia na čerpanie 

prostriedkov účelovej finančnej rezervy -  3.etapa“ vo výške 304 050,00 €  na Okresný úrad Liptovský 

Mikuláš Odbor starostlivosti o životné prostredie Štátna správa odpadového hospodárstva Liptovský 

Mikuláš (ďalej v texte len „Okresný úrad“) v zmysle ust. § 22 ods.7 Zákona č. 223/2001 Z.z..  

Podľa rozpočtu uvedenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie a rekultiváciu 3. etapy je 

plánovaných 304 050,00 € a na monitoring skládky odpadov po jej uzatvorení po dobu 30 rokov je 

plánovaných  99 600,00 €. Na účte účelovej finančnej rezervy k 25.08.2014 je  uložených 661 986,00 

€. 

K bodu E: 

VPS nepožiadali o uvoľnenie prostriedkov na monitoring v termíne september 2014, nakoľko nie je 

predpoklad ich čerpania  v roku 2014.  Na základe listu č. 1334/2014 sekretariát riaditeľa VPS 

požiadavka bude predložená až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.   

K bodu F: 

Na základe listu č. 1334/2014 sekretariát riaditeľa VPS podľa inšpekcie  zmena stavby bude 

zohľadnená pri kolaudácii stavby. Z tohto dôvodu musí byť vypracovaný projekt skutočného 

vyhotovenia stavby, pretože projekt vychádza z geodetického zamerania skládky a to je možné 

vykonať až po dokončení prác na jej uzatvorenie.  

K bodu G: 

VPS zaslali dňa 18.09.2014 „Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia č. 449/770140103/105-CI,Mt 

zo dňa 21.04.2005“  na inšpekciu o  vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa ust. § 88 ods.1 

Zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon (ďalej v texte len Zákon č.50/1976 Zb.“) a § 3 ods.3, písm. h) 

Zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon č.39/2013 Z.z.“). Na základe 

uvedenej žiadosti bolo oznámené inšpekciou listom zo dňa 03.10.2014 začatie správneho konania vo 

veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 449/770140103/105- Gl, Mt zo dňa 21.04.2005 pre 

prevádzku Skládka TKO Veterná Poruba, ktorého súčasťou je:  
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- v oblasti stavebného konania vydanie  stavebného povolenia na odstránenie stavebných objektov 

„SO-02 Garáž pre kompaktor, SO-03 Sklad pohonných hmôt, SO-05 Nákladná váha, SO- 06 

Zariadenie na umývanie pneumatík, SO-11 Vrátnica“ v zmysle ust. § 3 ods.4  Zákona č.39/2013 

Z.z. v súlade s ust. § 90 a § 88 ods.3 Zákona č.50/1976 Zb.“ 

K bodu H : 

Oprávnenosť čerpania účelovej finančnej rezervy na 3.etapu  je riešená v bode D tejto Správy. 

Pokiaľ sa jedná o oprávnenosť čerpania účelovej finančnej rezervy na 2. etapu  „Žiadosť o vydanie 

potvrdenia na čerpanie prostriedkov účelovej finančnej rezervy“ bola zaslaná listom VPS  č. 269/2014 

dňa 25.02.2014  na Okresný úrad na uzatvorenie a rekultiváciu II. etapy vo výške 327 921,01 € . Podľa 

rozpočtu projektovej dokumentácie na uzatvorenie a rekultiváciu 2. etapy je plánovaných 327 921,01 € 

a monitoring skládky odpadov po jej uzatvorení po dobu 30 rokov 390 800 €. 

K bodu I:                        

Podľa stanoviska VPS, ktoré predložili písomne kontrolnému orgánu pod č. 1334/2014 zo dňa 

24.10.2014, je možné požiadať o vydanie potvrdenia o uzatvorení skládky až po nadobudnutí 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

 

Ďalej VPS mali vypracovaný  časový harmonogram stavebných prác pri uzatváraní skládky TKO 

Veterná Poruba  na časové obdobie jún až október 2014.  

Podľa Zápisov z pracovných stretnutí u zástupcu primátora Ing. Milana Kružliaka  zo dňa 27.05., 

06.06., 10.06., 17.06, 24.06., 11.07, 29.07., 05.08., 17.09. a  08.10.2014 bolo konštatované, že  plnenie 

stavebných prác pokračuje v súlade  s harmonogramom prác uzatvárania skládky.  

 

Uznesenie MsZ č. 53/2014 zo dňa 05.06.2014 

Úloha uložená:  Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej Oddelenia ekonomiky 

Znenie úlohy:  vykonať rozpočtovú zmenu súvisiacu s realizáciou a financovaním projektu „Rómske 

občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ 

Termín:  po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a pred podpisom zmluvy o NFP na 

projekt „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ 

Upresnenie úlohy:  Úloha vyplynula  z podanej žiadosti  mesta o nenávratný finančný príspevok 

s názvom „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci výzvy OP ZaSI FSR-

2012/2.1/02, Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  

Plnenie uznesenia:  Podľa predložených dokumentov k Správe o plnení uznesení MsZ zročných 

k 31.03.2014 a k 30.06.2014 úloha nebola vyhodnotená, z dôvodu, že Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR bolo doručené na MsÚ  „Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP“ až dňa 08.09.2014 

a následne  dňa 30.09.2014 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

na realizáciu projektu „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“. Rozpočtová zmena 

súvisiaca s realizáciou a financovaním projektu bola vykonaná podľa § 5 Pravidiel rozpočtového 

hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č.1 a č.2  dňa 10.09.2014 pod číslom P 

76/2014, ktorá bola podpísaná primátorom mesta.   

Uznesenie MsZ č. 54/2014 zo dňa 05.06.2014 

Úloha uložená:  Ing. Jaroslavovi Chomovi, vedúcemu Oddelenia správy majetku mesta  

Znenie úlohy:  zabezpečiť s vybratými  záujemcami uzatvorenie nájomných zmlúv (do doby 

odkúpenia bytov mestom Liptovský Mikuláš podnájomných zmlúv) na 47 b.j. v polyfunkčnom objekte 

„Dominanta“, s. č. 1871/2a  na Hviezdoslavovej ul. v súlade so schvaľovacou časťou tohto uznesenia  

Termín:  do  30 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 47 b.j. 
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Upresnenie úlohy:  Úloha vyplynula  z predloženej správy na stanovenie výšky nájomného pre 47 b.j. 

v polyfunkčnom objekte „Dominanta“ s.č.1871/2a, na Hviezdoslavovej ulici v Liptovskom Mikuláši  

Plnenie uznesenia: Podľa predložených dokumentov k Správe o plnení uznesení MsZ zročných 

k 31.03.2014 a  k 30.06.2014 úloha nebola vyhodnotená nakoľko termín plnenia uznesenia  plynul do 

09.07.2014 a plnenie uznesenia bolo vyhodnotené až v následnej Správe o plnení uznesení MsZ 

zročných k 30.09.2014. 

Kontrolný orgán konštatuje, že spoločnosťou Finance development s.r.o so sídlom Koceľova 15, 

821 08 Bratislava, IČO : 47 789 528, Zápis: OR OS Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 48755/B  boli 

mestu dňa 09.06.2014 odovzdané byty „Protokolom č.1/2014 o odovzdaní a prevzatí 47 b.j.  do 

užívania v zmysle Zmluvy o nájme č.477/2014/Práv.“  S vybratými záujemcami boli  uzatvorené 

zmluvy o podnájme tak, ako je to uvedené v  „Prehľade o uzatvorených zmluvách o podnájme“ (ďalej 

v texte len „Prehľad“), ktorý je prílohou č.2  tejto Správy. Zmluva o podnájme na byt č. 24  bola 

uzatvorená s Alžbetou Mirgovou  v lehote stanovenej uznesením a to  dňa 16.06.2014. Na žiadosť 

podnájomcu bola dohodou zmluva o podnájme  ukončená dňa 15.07.2014. Následne na tento byt bola 

uzatvorená  dňa 06.08.2014 ďalšia zmluva o podnájme s ďalším podnájomníkom  Evou Házovou. 

Kontrolným orgánom bolo preverované zverejňovanie uzatvorených zmlúv o podnájme na webovom 

sídle mesta Liptovský Mikuláš, u vybranej vzorky bytov č.1, 2, 15, 16, 40, 41 podľa Prehľadu  keď 

bolo zistené, že tieto boli zverejnené podľa § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. a Čl. II.  Smernice 

o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr mestom Liptovský Mikuláš. 

 

Zistený nedostatok č. 4: 

S 10  vybratými záujemcami podľa Prehľadu neboli uzatvorené zmluvy v  termíne do 30 dní po 

protokolárnom odovzdaní a prevzatí 47 b.j. v polyfunkčnom objekte  „ Dominanta“ s. č. 1871/2a na 

Hviezdoslavovej ulici v Liptovskom Mikuláši  t.j. do 09.07.2014, čím došlo k porušeniu ukladacej 

časti uznesenia MsZ  č. 54/2014 zo dňa 05.06.2014 

 

Uznesenie MsZ č. 55/2014 zo dňa 05.06.2014 

Úloha uložená:  JUDr. Bibiane  Kuchárovej, hlavnej kontrolórke mesta  

Znenie úlohy:  JUDr. Bibiane  Kuchárovej, hlavnej kontrolórke mesta povinnosť,  pri vypracovaní 

dodatkov k správe o kontrole, dôsledne dodržiavať aj ustanovenia § 17 písm. b), d), f) a ustanovenie § 

20 ods.2 Zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v z. n. p. 

Termín:  stály  

Upresnenie úlohy: Úloha vyplynula z  informácie  o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými 

prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy, vykonanej 

kontrolnou skupinou NKÚ v dňoch od 23.01.2014 do 16.04.2014 v meste Liptovský Mikuláš 

Plnenie uznesenia:  Úloha stála.   

V období od prijatia uznesenia MsZ č.55/2014 t.j. od 05.06.2014 k dnešnému dňu nevznikla v rámci 

procesu výkonu kontrol situácia, že by bolo potrebné vypracovať dodatok k správe o kontrole. Pokiaľ 

v budúcnosti pri výkone kontroly k takémuto procesnému úkonu dôjde, bude zabezpečené, aby 

dodatok k správe mal s poukazom na ust. § 20 ods.2 Zák. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornou audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. všetky náležitosti podľa ust. § 17 

cit. zákona, vrátane tých, ktoré sú uvedené v písm. b), d) a f) § 17 cit. zákona. 

 

IX. Záver kontroly :  

 

Kontrolou stavu vyhodnoteného v Správach o plnení uznesení MsZ zročných k 31.03.2014 

a k 30.06.2014 a príslušnej dokumentácie k jednotlivým uzneseniam: 

: 
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 pri uznesení č. 6/2014 zo dňa 30.01.2014 bol zistený nedostatok č. 1 

 pri uznesení č. 39/2014 zo dňa 03.04.2014 bol zistený nedostatok č. 2 

 pri uznesení č. 42/2014 zo dňa 15.05.2014 boli zistené nedostatky č. 3 a  

 pri uznesení č. 54/2014 zo dňa 05.06.2014 bol zistený nedostatok č. 4. 

 

K nedostatku č. 4 kontrolovaný subjekt podal v stanovenej lehote námietky v tom zmysle, že dôvody, 

ktoré mali vplyv na nedodržanie termínu splnenia uznesenia neboli na strane zamestnancov Oddelenia 

správy majetku mesta v spolupráci s Oddelením sociálnym MsÚ. Kontrolný orgán preveril námietky 

a vyhodnotil ich ako neopodstatnené a to z toho dôvodu, že k nedodržaniu termínu splnenia uznesenia 

došlo a v procese kontroly kontrolný orgán neurčuje zodpovednosť zamestnancov za zistené 

nedostatky. Určenie zodpovedných zamestnancov je až po ukončení kontroly úlohou štatutárneho 

zástupcu kontrolovaného subjektu a to v lehote, ktorú mu na tento účel určí kontrolný orgán 

v Zápisnici o prerokovaní správy z kontroly.  

 

V kontrolovanom období nebol  pozastavený výkon žiadneho z prijatých uznesení MsZ podľa ust. § 

13 ods.6 Zák. č.369/1990 Zb. a podľa  ČASTI III.  Čl.9 bod (12) Rokovacieho poriadku. 

 

Vyhodnotenia plnenia úloh vyplývajúce z uznesení MsZ boli za kontrolované obdobie predkladané 

štvrťročne na rokovanie MsR a to : 

 Dňa 05.05.2014 bola MsR  predložená Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ 

zročných k termínu 31.03.2014. 

 Dňa 05.06.2014 bolo MsR predložené doplnenie  Správy  o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení 

MsZ zročných k 31.03.2014 

 Dňa 09.09.2014 bola MsR  predložená Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ 

zročných k 30.06.2014 

Podľa ČASTI III. Čl.12 bod (3) Rokovacieho poriadku MsZ bolo písomné vyhodnotenie plnenia 

uznesení doručené poslancom MsZ  s materiálmi na zasadnutia MsZ a to: 

Plnenie uznesení MsZ k 31.03.2014 bolo doručené dňa  09.05.2014  

Doplnenie plnenia uznesení MsZ k 31.03.2014 bolo doručené dňa 19.06.2014 

Plnenie uznesení k 30.06.2014 bolo doručené dňa 05.09.2014. 

 

Nakoľko vykonanou kontrolou  boli zistené nedostatky, z kontroly bola vypracovaná Správa 

o výsledku kontroly č.18/KO/2014 (ďalej len „Správa“). 

 

Na základe Správy  kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) 

v spojení s ust. § 14 ods. 2 písm. g) a h) zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

 

1. prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 

a predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam týchto opatrení v lehote do 03.12.2014 a  

 

2. predložiť kontrolnému orgánu 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 v lehote do 31.12.2014 
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X. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:  

 

Zistený nedostatok Zistený nedostatok č.1: 

Materiál s využitím výstupov z projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy 

pavilónu C Základnej školy Okoličianska 404, s vytvorením dvoch tried 

materskej školy nebol predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva 

v júni 2014, čím došlo k porušeniu  ukladacej časti uznesenia MsZ  č. 6/2014 

zo dňa 30.01.2014 

 

Zistený nedostatok č. 2: 

V uznesení  MsZ č. 39/2014 zo dňa 03.04.2014 nebol uvedený termín 

plnenia úlohy, čím došlo k porušeniu  ČASTI III. čl. 8 bod (3) Rokovacieho 

poriadku  

 

Zistený nedostatok č. 3: 

a) Konštatačná časť uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15.05.2014 

nekorešponduje s údajmi zapísanými v OR OS Žilina, Stanovami 

spoločnosti a skutočným stavom, keď podľa uznesenia malo byť 

základné imanie spoločnosti tvorené akciami, ktoré budú vydané 

v zaknihovanej podobe a podľa Stanov, zápisu v OR OS Žilina 

a vydanými akciami je tvorené akciami, ktoré majú listinnú podobu. 

b) Niektoré úlohy uvedené v IV. ukladacej časti uznesenia pod bodom 

2. Neboli splnené v termíne do 30.06.2014.   

 

Zistený nedostatok č. 4: 

S 10  vybratými záujemcami podľa Prehľadu neboli uzatvorené zmluvy v 

 termíne do 30 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 47 b.j. v 

polyfunkčnom objekte  „ Dominanta“ s. č. 1871/2a na Hviezdoslavovej ulici 

v Liptovskom Mikuláši  t.j. do 09.07.2014, čím došlo k porušeniu ukladacej 

časti uznesenia MsZ  č. 54/2014 zo dňa 05.06.2014 

Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK: 

Opatrenia prijať do 

03.12.2014 

Dňa 03.12.2014 bol hlavnej kontrolórke doručený Príkazný list primátora 

mesta č. 11/2014 „Opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku zistených kontrolou vykonanou útvarom hlavného kontrolóra 

mesta Liptovský Mikuláš a uvedených v správe o výsledku kontroly č. 

18/KO/2014, ktorým boli prijaté nasledovné opatrenia: 

 

k nedostatku č. 1 a č. 4: 

ústne upozorniť Ing. Miloša Berníka a Ing. Jaroslava Chomu zamestnancov, 

ktorí uvedené nedostatky spôsobili na povinnosť dodržiavať termíny určené 

mestským zastupiteľstvom; tiež ich upozorniť na to, aby pri stanovení 

termínov úloh v dostatočnom predstihu analyzovali reálnosť ich splnenia. 

Z: prednostka MsÚ 

T: do 05.12.2014 

 

k nedostatku č. 2: 

e-mailom upozorniť spracovateľa návrhu uznesenia MsZ o povinnosti 

navrhovať do uznesenia aj termín splnenia úlohy, resp. odporučenie, aby 

ukladanie takýchto povinnosti formou uznesenia MsZ v budúcnosti zvážili 
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k nedostatku č. 3: 

zosúladiť znenie príslušných častí uznesenia MsZ č. 42/2014 zo dňa 

15.05.2014 so skutočným stavom a znením Stanov obchodnej spoločnosti 

Televízie Liptov, a.s. 

Z: predseda predstavenstva spoločnosti 

T: 15.12.2014 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

Lehota určená HK: 

správu podať do 

31.12.2014 

Plynie lehota na podanie správy o splnení opatrení 
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