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NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16.02.2017 číslo 12017

K bodu: Správa o výsledku kontroly: Kontrola transferov poskytnutých

Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš na rok 2014

Mestské zastupiteľstvo

berle na vedomie:

Správu o výsledku kontroly: Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným

službám Liptovský Mikuláš na rok 2014

Ing. Ján BlcháČ, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2017
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SPRÁVA
O VÝSLEDKU KONTROLY

Kontrolný orgán: PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len
JJ-IK‘9 predkladá Mestskému zastupitelstvu mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „MsZ‘9
v súlade s ust. 18f ods. 1 písm. d) Zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v z.n.p.
nasledovnú Správu o výsledku kontroly vypracovanú bývalou hlavnou kontrolórkou mesta
JUDr. Bibianou Kuchárovou.

II. Označenie kontroly podra plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola transferov poskytnutých Vereinoprospešným službám Liptovský Mikuláš na rok
2014

III. Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
Právna forma: prispevková organizácia mesta
(ďalej len „ kontrolovaný subjekť‘)

IV. Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 schváleného uznesením MsZ Č.
149/2015 zo dňa 10.12.2015v spojení s uznesenim MsZ Č. 54/2016 Zo dňa 12.05.2016.

V. Cier kontroly:
Overenie, či transfery (prispevky) poskytnuté kontrolovanému subjektu v roku 2014 (vybratá
vzorka) z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš, ktoré je jeho zriaďovateFom boli použité
hospodárne, efektívne, účinne a účelne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a v súlade s podmienkami dohodnutými v Rámcovej zmluve a Zmluve o spósobe zberu,
prepravy a zneškodňovania odpadov pre rok 2014.

VI. Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly č. 11K012016 (d‘alej len „návrh
správy‘9 na oboznámenie kontrolovanému subjektu:

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh správy,
ktorý bol doručený kontrolovanému subjektu dňa 28.06.2016.

VII. lnformácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky:
a) k zisteným nedostatkom,
b) k Iehote na predloženie pisomného zoznamu splnených opatreni prijatých na nápravu

nedostatkov a na odstránenie ich pr[čin.

Kontrolovaný subjekt sa v rámci určenej lehoty vyjadril listom Č. 280-5/2016 za dňa 28.06.2016,
že zistené nedostatky akceptuje a nepodáva k nim námietky. Kontrolovaný subjekt nepodal
námietky ani k lehote určenej HK na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení
prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie ich pričin.

VIII. Opis zistených nedostatkov a označenie konkrétnych ustanoveni, ktoré boll porušené:

Nedostatok Č. 1: -

a) V Rámcovej zmluve Č. 467/2013/ZPD chýba v dánku II. Fredmet zmluvy“ v bode 1 písm.
a) odkaz, v ktorom by bota špecifikované, že podmienky vykonávania zberu, odvozu
a zneškodňovania komunálneha odpadu je predmetom samostatnej zmluvy, pretože
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podmienky poskytovania tejto činnosti a poskytovanie prispevku za túto činnosť sú
upravené v Zmluve Č. 48212013/ZPD, ktorá nadobudla platnosť 27.12.2013 a účinnosť
01.01.2014 vznení Dodatku č. 1, ktorý nadobudol platnosť 23.09.2014 a účinnosť
26.09.2014.

b) Nedošlo k zmene (aktualizácii) Rámcovej zmluvy, konkrétne Článku II. bod 2 a Článku III.
bod 1 písm. b) porad. č. 4, kde malo byť vypustené zabezpečovanie prevádzky Zimného
štadióna a Liptov Arény z dóvodu, že kontrolovaný subjekt skutočne už nevykonával od
01.04. 2014 prevádzku Zimného štadióna a od 01.02.2014 prevádzku Liptov Arény.

c) Návrh zmluvy nebol overený predbežnou finančnou kontrolou podľa 5 9 Zák. Č. 50212001
Z. z. o finanČnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.

Nedostatok č. 2:
a) V Zmluve č. 482/2O13ÍZPD O spósobe zberu, prepravy a zneškodnenia komunálneho

odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území mesta Liptovský Mikuláš
nedošlo Dodatkom Č. 1, ktorý bol uzavretý dňa 23.09.2014k zmene (aktualizácii):
• dánku I. „Fredmet zmluvy“ bod 1 písm. a) a dánku II.,‘ Povinnosti zmluvných strán‘ bod

1) a 6) z dóvodu ukončenia prevádzky skládky TKO Veterná Poruba a z dóvodu, že na
základe Zmluvy o interkomunálnej spolupráci uzavretej medzi mestom Liptovský Hrádok
a mestom Liptovský Mikuláš kontrolovaný subjekt pre mesto prestal zabezpeČovať
zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov a

• do predmetnej zmluvy nebola doplnená skutoČnosť, že kontrolovaný subjekt bude voziť
zozbieraný odpad na skládku Zadovica a za akých podmienok.

b) Návrh zmluvy nebol overený predbežnou finančnou kontrolou podľa 5 9 Zák. Č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.

IX. Zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky:

Uvedené v Prílohe Č. 1 k tejto správe — časť II. bod 1 písm. a) b)

X. Lehota na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie pričin ich
vzniku:

HK určila kontrolovanému subjektu lehotu na prijatie opatreni najneskór do 31 .08.2016. V čase
vypracovania tejto správy plynula kontrolovanému subjektu určená lehota.

Xl. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatreni prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie pričin ich vzniku:

HK určila kontrolovanému subjektu lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených
opatrení najneskör do 31.10.2016. V čase vypracovania tejto správy plynula kontrolovanému
subjektu určená lehota.

Xli. Obsah kontroly:

Popis priebehu kontroly je uvedený v prilohe Č. 1 k tejto Správe o výsledku kontroly, vrátane
nedostatkov, ktoré boji kontrolou zistené.
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Príloha Č. 1: K SPRÁVE Z VYKONANEJ KONTROLY
Cís!o kontroly: 11K012016

Prehrad najdůležitejšich právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou:
1. Všeobecne záväzné právne predpisy:

a) Zák. Č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov v z.n.p.
(déle] v texte,, Zákon o odpadoch‘9

b) Zák. Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplneni niektorých zákonov v z. n. p. (d‘alej v texte,, Zákon o rozpočtových
pravidlách samosprávy‘)

c) Zák. Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verenej správy a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v z. n. p. (déle] v texte „Zákon o rozpočtových pravidlách
vere]ne] správy“)

d) Zák. Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v z.n.p. (ďale] v texte „ObchZ“)
e) Zák. Č. 40/64 Zli. Občiansky zákonník v z.ri.p.
f) Zák. Č. 50212001 Z. z. o finanČnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v z. n. p.

2. Vnútorné predpisy mesta:
Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš
Uplné znenie účinné od 31.01.2014v znení zmien a doplnkov schválených MsZ 15.12.2011
a 30.01 .2014.

3. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu:
a) Smernica Č. 8/2011 zo dňa 28.11.2011 —Obeh úČtovných dokladov
b) Smernica Č. 7/2011 zo dňa 16.12.2013 — Vykonávanie flnančnej kontroly
c) Smernica Č. 8/2013 — Koeficient pre hlavnú a podnikateľskú činnosť pre rok 2014

ji. Dokumentácia súvisiaca s kontrolou:
1. zmluvy uzavreté medii mestom a kontrolovaným subjektom:

a) Rámcová zmluva Č. 46712013IZPD o vymedzení rozsahu a spósoby správy,
údržby a prevádzkovaní majetku mesta a o Finančnom zabezpečení týchto
činnosti, ktorej prilohou je Specifikácia činností a výkonov pre rok 2014 v oblasti
verejfloprospešných služieb a cenník prác pre mesto na rok 2014
Dátum uzavretia: 30.12.2013
Dátum zverejnenia: 31.12.2013
Dátum účinnosti: 01.01 ‚2014
(déle] len „Rámcová zmiuva‘9

b) Zmluva Č. 482120131ZPD O spósobe zberu, prepravy a zneškodnenia
komunájneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území
mesta Liptovský Mikuláš
Dátum uzavretía: 27.12.2013
Dátum zverejnenia: 31.12.2013
Dátum účinnosti: 01 .01.2014 -

Dodatok Č. I k Zmluve Č. 4821201 4IZPD
Zmluvné strany:
mesto Liptovský Mikuláš — prvá zmluvná strana
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš — druhá zmluvná strana
Dátum uzavretia: 23.09.2014
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Dátum zverejnenia: 25.09.2014
Dátum účinnosti: 26.09.2014
(d‘alej aj „Zmluva na zber, prepravu a zneškodňovanie kO“ alebo „Zmluva Č.
482!2013/ZPD1)

2. Zmluva o interkomunálnej spolupráci č. 8411201412PD v oblasti zabezpečenia
zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek z ůzemia mesta Liptovský Mikuláš
Zmluvné strany:
mesto Liptovský Mikuláš — prvá zmluvná strana
mesto Liptovský Hrádok — druhá zmluvná strana
Predmet zmluvy: zneškodňovanie komunálneho odpadu a jeho zložiek Z územia mesta
Liptovský Mikuláš na skládke TKO Liptovský Hrádok — Zadovica
Dátum uzavretia: 18.09.2014
Dátum zverejnenia mestom Liptovský Mikuláš: 18.09.2014
Dátum zverejnenia mestom Liptovský Hrádok: 22.09.2014
Dátum účinnosti: 19.09.2014
Uznesenie MsZ č. 81/2014 Zo dňa 11.09.2014, ktorým bol schválený návrh Zmluvy
o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu
a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš
(ďalej len „Zmluva o interkomunálnej spolupráci‘9
Ukončenie zmluvy výpoveďou — list čislo R2015/002097VM zo dňa 25.03.2015
Zmluvná strana, ktorá zmluvu vypovedala: mesto Liptovský Hrádok
Doručenie mestu Liptovský Mikuláš: 27.03.2015
Začiatok plynutia 6 mesačnej výpovednej doby: 01.04.2015

3. Zmeny rozpočtu mesta — rozpočtové zmeny uskutočnené:
a) uznesením MsZ

• č. 59/2014 zo dňa 26.06.2014
• č.81/20l4zodňa 11.09.2014

b) roZhodnutĺm primátora mesta
• č. 111/2ol4zodňa 20.11.2014
• Č. 104/2ol4zodňa 06.11.2014
• Č. 93/2014 zo dňa 16.10.2014
• Č. 92/2014 ZO dňa 13.10.2014
• č. 91/2014 Zo dňa 10.10.2014
• Č. 87/2014 ZO dňa 29.09.2014
• Č. 84/2014 ZO dňa 25.09.2014

4. Zmluva o dielo Č. 11161201 4IŽPD
Zmluvné strany:
PRIMA SLOVAKIA, s.r.o. — zhotoviteľ
mesto Liptovský Mikuláš — objednávateľ
Predmet zmluvy:
zhodnotenie odpadu — betán, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, zmes betánu, tehál,
obkladačiek, ině ako N
Zmiešané odpady ZO stavieb ině ako N
Dátum uZavretia: 24.11.2014
Dátum zverejnenia: 24.11.2014
Dátum účinnosti: 25.11.2014

5. Príloha k zmluve Č. 9422008 „Najvyššia prípustná miera znečistenia a stanovenie
podmienok výpočtu náhrad za vypúšťanie nadlimitného znečistenia“
Zmluvné strany:
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Liptovská vodárenská spoločnosť, as. — dodávateľ
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš — odberateľ (producent)
Dátum uzavretia: 16.01 .2014
Dátum zverejnenia: 20.01 .2014
Dátum účinnosti: 21 .01.2014

6. Účtovně a finančné doklady:
a) Učtovná závierka za rok 2014
b) Finančný výkaz o plneni rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu

verejnej správy FIN 1-12k 31.12.2014
c) Finančný výkaz o prirastku/úbytku finančných aktiv a finančných pasív podľa sektorov

FIN 3-04k 31.12.2014
d) Finančný výkaz o členení finančných aktiva finančných pasív FIN 4-01 k 31.12.2014
e) Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme

subjektu verejnej správy FIN 5-04k 31.12.2014

7. Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 a roky 2015-2016

8. Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014

9. Úplné znenie - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 6Í2OIINZN
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, vrátane
biologicky rozložiterných kuchynských a reštauračných odpadov od
prevádzkovaterov kuchyne a elektroodpadov z domácností

10. Protokol č. 112014 o odovzdani majetku vzmysle ust. 6a Zák. Č. 13811991 Zb.
o majetku obcí v znení zmien a doplnkov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Liptovský Mikuláš zo dňa 31.03.2014, ktorým bol ukončený výkon správy Zimného
štadióna kontrolovaným subjektom, vrátane súvisiacej zmluvy,

11. Protokol o vyradeni majetku č. 749 zo dňa 01 .02.2014, ktorým bola z majetku mesta
Liptovský Mikuláš vyradená Liptov Aréna, vrátane sůvisiacej zmluvy

12. Správy pre MsZ:
a) Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2014 a roky

2015-2016
Uznesenie MsZ č. 110/2013 zo dňa 12.12.2013

b) Správa o stave odpadového hospodárstva v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok
2013 a lnformácia o stave prípravy zabezpečenia spósobu likvidácie odpadu po roku
2014
Uznesenie MsZ č. 48/2014 zo dňa 15.05.2014

III. Krátky opis výkonu kontroly

1) Právny stav — výňatok z právnych predpisov súvisiaci s kontrolou (označenie „obec“ je
nahradené označením „mesto“)

Kontrolovaný subjekt je právnickou osobou, ktorú podra 21 „Zriad‘ovanie, zmena
a zrušovanie rozpočtových organizácii a príspevkových organizácií“ ods. 3 Zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy zriadilo mesto Liptovský Mikuláš (dále] len
„mesto“) ako príspevkovú organizáciu na plnenie úloh mesta vyplývajúcich z osobitných
predpisov. Ide o tzv. hlavnú činnosť kontrolovaného subjektu.
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PodVa * 21 ods. 2 cit, zákona menej ako 50% výrobných nákladov hlavnej činnosti
predmetnej prispevkovej organizácie musí byť pokrytých tržbami a na rozpočet mesta je
zapojená prispevkom. Platia pre ňu finančně vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho
rozpočtu.
Podľa 21 ods. 12 cit, zákona zriaďovateľ príspevkovej organizácie je povinný ju zrušiť k 31
decembru roka v ktorom zisti, že
a) tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné náklady v súlade s odsekom 2 počas

najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokov alebo
b) prispevková organizácia nesplňa podmienky podľa odseku 3 21 cit. zákona.
Podra 24 „Hospodárenie príspevkových organizáciľ‘ cit. zákona:
• Ods. 1 príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov

a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahřňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa
a prostriedky prijaté od mých subjektov.

• Ods. 2 prispevková organizácia je povinná dosahovať výnosy určené svojim rozpočtom.
• Ods. 6 finančný vzťah medzi zriaďovateľom a prispevkovou organizáciou je určený

záväznými ukazovatel‘mi určenými zriad‘ovatel‘om.
• Ods. 7 prispevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného

majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov
a z prispevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje použiva prednostne. Zriaďovateľ
poskytuje prispevkovej organizácii prispevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet
bol vyrovnaný. Zriaďovateí může príspevkovej organizácH krátiť alebo zvýšiť prispevok pri
nedodržaní alebo zmene podmienok, za ktorých bol určený finančný vzťah medzi
zriaďovateľom a prispevkovou organizáciou.

• Ods. 8 ak vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nepokryjú potreby
prispevkovej organizácie, zriaďovateľ určí výšku prispevku na obstaranie ním určeného
konkrétneho hmotného a nehmotného majetku.

• Ods. 9 prispevková organizácia vykoná po uplynuti rozpočtového roka zúčtovanie
finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

• Ods. 10 ak je výsledok hospodárenia kladný, tento nemůže byť dosiahnutý nesplnením úloh,
obmedzovanim alebo zhoršovanim kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých boli
záväzné limity prispevkovej organizácfl určené.

Podra * 26 cit, zákona:
• Ods. 1 ak osobitný predpís neustanovuje inak, prispevková organizácia poskytuje svoje

výkony odplatne v súlade s osobitným predpisom (Zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v z.n.p.)
• Ods. 9 prispevkové organizácie vedú účtovníctvo, zostavujú a predkladajú účtovnú závierku

podľa osobitného predpisu (Zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.)
Podľa 28 cit. zákona:
• Ods. 2 prispevková organizácia může vykonávať So súhlasom zriaďovateľa podnikateískú

činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené
zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prijmy
a výdavky na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

• Ods. 3 ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového
roka strata, je vedúci príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca
rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej
činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.

Podra 4 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy sú súčasťou rozpočtu
mesta prispevky príspevkovým organizáciám zriadeným mestom podľa osobitného predpisu
(Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy).
Podra 7 ods. I písm. b) cit. zákona z rozpočtu mesta sa uhrádzajú okrem mého aj výdavky
na činnosť prispevkových organizácií zriadených mestom.
Podľa 12 „Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie“ ods. I cit. zákona mesto
vykonáva po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové a prispevkové organizácie vo svojej
zriaďovateľskej působnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy mesta.
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Podľa 12 ods. 2 cit, zákona mestá hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa
schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami
podľa osobitného predpisu (Zákon o obecnom zriadení) a monitorujú a hodnotia plnenie
programov mesta.
PodVa * 13 „Casové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov“ cit, zákona:
• Ods. 1 do plnenia rozpočtu mesta sa zahřňajú len tie prijmy, výdavky a finančné operácie,

ktoré sa uskutočnili v prislušnom rozpočtovom roku. Na zaradenie prijmu alebo výdavku do
plnenia rozpočtu mesta v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripisania alebo odpisania
prostriedkov z prislušného účtu mesta.

• Ods. 2 rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte mesta
schválené.

Podľa * 14 „Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia“ cit. zákona:
• Ods. 1 zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov mesta schvaľuje orgán mesta prislušný

podľa osobitných predpisov (Zákon o obecnom zriadení) s výnimkou účelovo určených
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a mých prostriedkov zo
zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu mého subjektu verejnej správy
a darov, ak darca urči účel daru.

• Ods. 2 príslušný orgán mesta vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka
rozpočtovými opatreniami, ktoré sú špecifikované v uvedenom ust.

2) Kontrolovaná dokumentácia

Kontrolovaná bola nasledovná vybratá vzorka prispevkov (ďalej len „transfery“)
poskytnutých kontrolovanému subjektu z rozpočtu mesta v roku 2014:
Program č. 6 — Odpadové hospodárstvo
a) Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov
b) Transfer VPS - odvoz odpadov
c) Transfer VPS - odvedenie odpadových vád zo skládky — LVS
vrátane zmlúv, v ktorých bolí bližšie určené podmienky pre poskytovanie transferov.

PodFa schváleného rozpočtu mesta boli v rámci programu č. 6 — Odpadové hospodárstvo
schválené transfery:
a) Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov vo výške 330 000,00 €
b) Transfer VPS - odvoz odpadov v výške 260 000,00 €
c) Transfer VPS odvedenie odpadových vád zo skládky — LVS vo výške 46 000,00 €

Mesto ako zriaďovateľ v súlade s 12 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy
vykonalo na základe schváleného rozpočtu mesta na rok 2014 rozpis záväzných ukazovateľov
pre kontrolovaný subjekt na rok 2014 listom č. Ekon 1-1/201 3/06994/MS zo dňa 16.12.201 3.
Na základe uvedeného rozpisu záväzných ukazovateľov vykonal kontrolovaný subjekt rozpis
poskytovania transferov platených podľa Zmluvy na zber, prepravu a zneškodňovanie KD
mesačne vo výške 1/12 schváleného ročného transferu.

Podľa zmien rozpočtu mesta, ktoré sú uvedené v časti II. bod 3 tejto prilohy Správy z vykonanej
kontroly, boli transfery upravené nasledovne:
a) Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov vo výške 251 214,00 €
b) Transfer VPS - odvoz odpadov v výške 260 363,00 €
c) Transfer VPS - odvedenie odpadových vád zo skládky - LVS nebol menený

Skutočné čerpanie transferov podľa Záverečného účtu za rok 2014 a porovnanie So
schváleným a upraveným rozpočtom je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
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Tabu IRa č. 1

. Schválený 1 Upravený 1
FK EK Účel doUcie rozpočet rozpočet k

. °
2014 J 3L1L2014J

...±L .2. 05W 641001 Transfer VPS - odvoz zdeného odpadu 52 000 78 904 78903,81 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS -odvoz odpadov 260000 260 363 260 133,U 200

..iL .2.6 0510 641001 Transfer VPS - separida 70000 58 768 38 264,97 65

46 06 0510 641001 Transfer VPS - wparicia RectIačný fond 0 27 fl 2? 2370C 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS - separáda ENV1‘PAK 10 000 17 176 17 176.OC 100
41 06 0510 641001 Transfer VPS - prevádzka 3bevných dvorov 55 000 55903 55 902.32 100

41 06 0510 641001 TnnsferVPS-prevádzkaseparačnejhaly 0 62450 62450Cr 100

41 06 0510 641001 TransfervPS -búrade práce objektaw skládky O 40 535 39 531.03 98

41 06 0510 641001 Transfer WS - opran prttreškov, plochy pod ntanevy 3000 3000 I 637,37 SS

41 06 0510 641001 Transfer VPS - kanipostavanle- ČMnosf (preflfňanie drvenle) 20 000 20000 20000,01 100

Transfer VPS - projet “#e€ionálny systéni sepbew komuniljwho

41 06 0510 641001 odpadu v oblasti stredn4ho horného Liptova, III. etapa‘ 0 1 108 1 108,0( 100

41 06 0510 641001 TransferVPS-úpravaobjekwčovskládka O 3645 3664,64 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS - Čov Podbreziny - údržba 3 500 7 265 7 264,65 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS - poplatok za ulotodpadu obdam 45 000 33 769 33 153,16 98

41 06 0510 641001 TramferVPS - odvedenie odpad.vůd za skládky - LIlS 46 000 46000 46 000,C( 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS - odvedenie odpad.vůd za skládky - dlh 2010 11 781 11 731 11 780,52 100

41 06 0510 641001 TransferVPS-ulolenlealik,sidkiaodpadov 330000 251 214 251 213,5( 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS - odsn.sé O 30 760 30 760.12 100

46 06 0510 711001 TransferVPS(é$iový)-Kompnstkeňreziond 196000 196000 196000.01 100
r -

11U2,

43 06 0510 721001 TransferVPS (kapitálový) - kontajnemvé plochy 12000 11 974,29 100

43 06 0510 721001 TransferVPSbvý)-welkooNemov4kontainery(20d00) 30000 29681 29680,81 100
Transfer VPS ikapkálový)-werkoobjemové kontajnery2 ks-12m3 ENV1

JL 06 0510 721001 PAK O 4 524 4 524,01 100
46 06 0510 721001 TransfervPS(kapitálový)-obslanniemostovejváhyreziond 0 40000 38213.78 gj

43 06 0510 721001 TransferyPS(kapkábvý)-rekor,Ltrukclaobjektužiarslač.7S7 0 18577 18577.01 100

Právny vzťah medzi mestom, ako zriaďovateľom a kontrolovaným subjektom, ako
poskytovateľom v oblasti poskytovania transferov v roku 2014 je upravený v dvoch zmluvách.
Jednak je to Rámcová zmluva, ktorej predmetom je podľa dánku 1:
bod 1)
a) závazek poskytovateľa v rozsahu uvedenom v zmluve riadne, včas a osobne alebo

prostredníctvom tretej osoby zabezpečiť údržbu a opravy verejného osvetlenia, miestnych
komunikácU, vrátane zimnej údržby, čistenie miestnych komunikácii a ich súčasti,
prevádzku a údržbu zabezpečovacích zariadeni, parkovacích zariadení, detských zariadeni
a vlajkovej a vianočnej výzdoby mesta, prevádzku, údržbu a čistenie verejnoprospešných
zaríadení, správu verejnej zelene prevádzku a údržbu pohrebísk a Domu smútku, zber,
odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a dalších činností a výkonov podrobne
popísaných v Špecifikácii činnosti a výkonov pre rok 2014, která je prilohou č. 1 zmluvy,

b) záväzok zriaďovateľa zaplatíť poskytovateľovi za túto službu odplatu a to za podmienok
uvedených v zmluve.

bod 2)
a) zabezpečenie prevádzky krytej plavárne, zimného štadióna, mobilnej ľadovej plochy, Liptov

Arény a ihrísk s umelým trávnikom, ktorých vlastníkem je zriaďovateľ.

Nedostatok č. 1:
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a) V Rámcovej zmluve Č. 467/2013/ŽPD chýba v Článku II. „Predmet zmluvy“ v bode 1 písm.
a) odkaz, v ktorom by bob špecifikované, že podmienky vykonávania zberu, odvozu
a zneškodňovania komunálneho odpadu je predmetom samostatnej zmluvy, pretože
podmienky poskytovania tejto činnosti a poskytovanie príspevku za túto činnosť sú
upravené vZmluve č.482/2013/ZPD, ktorá nadobudla platnosť 27.12.2013 a účinnosť
01.01.2014 vzneni Dodatku č. I, ktorý nadobudol platnosť 23.09.2014 a účinnosť
26.09.2014.

b) Nedošlo k zmene (aktualizách) Rámcovej zmluvy, konkrétne Článku II. bod 2 a Článku III.
bod 1 písm. b) porad. č. 4, kde malo byť vypustené zabezpečovanie prevádzky Zimného
štadióna a Liptov Arény z důvodu, že kontrolovaný subjekt skutočne už nevykonával od
01.04.2014 prevádzku Zimného štadióna a od 01.02.2014 prevádzku Liptov Arény.

c) Návrh zmluvy nebol overený predbežnou finančnou kontrolou podľa 5 9 Zák. Č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v Z. fl. p.

Druhou zmluvou je Zmluva na zber, prepravu a zneškodňovanie KQ uzavretá podľa 5 39
ods.10 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov a 5 269
ods. 2 ObchZ, na základe ktorej kontrolovaný subjekt zabezpečoval v roku 2014 pre mesto
okrem mého aj:
a) zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu na skládke Veterná Poruba,
b) zber odpadu z odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách,
c) zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
V článku lil. predmetnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli okrem mého na nasledovných
cenách za nakladanie s odpadom:
a) 23 € za prepravu 1 t odpadu — zmesového komunálneho odpadu s odvozom na skládku

a pretriedeného odpadu, t. j. zo zberných nádob na separovaný odpad, resp. drobného
stavebného dopadu

b) 31,53 € za skládkovanie 1 t komunálneho odpadu, resp. drobného stavebného odpadu na
skládke Veterná Poruba.

c) v písm. j) 0,35 € za zber odpadu z 1 ks odpadkového koša umiestneného na území mesta a
zabezpečenie zneškodnenia jeho objemu.

Podľa článku III. bod 3) cit. zmluvy VPS na základe výkazu prác vyúčtuje mestu obvykle 2 krát
do mesiaca cenu vykonaných služieb (k 15 a poslednému dňu mesiaca). Podľa bodov 5) a 6)
cit. článku zmluvy podkladom pre výkaz prác bude množstvo zozbieraného a uloženého odpadu
na skládke TKO preukázané vážnymi listkami a doklad o odjazdených kilometroch pri preprave
komunálneho odpadu s vyznačením dňa a hodiny odvozu.

Nedostatok č. 2:
a) VZmluve Č. 482/2013/ZPD O spósobe zberu, prepravy a zneškodnenia komunálneho

odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území mesta Liptovský Mikuláš
nedošlo Dodatkom Č. 1, ktorý bol uzavretý dňa 23.09.2014k zmene (aktualizácH):
• Článku I.,, Predmet zmluvy“ bod 1 písm. a) a Článku II.,, Povinnosti zmluvných strán“ bod

1) a 6) z důvodu ukončenia prevádzky skládky TKO Veterná Poruba a z důvodu, že na
základe Zmluvy o interkomunálnej spolupráci uzavretej medzi mestom Liptovský Hrádok
a mestom Liptovský Mikuláš kontrolovaný subjekt pre mesto prestal zabezpečovať
zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov a

• do predmetnej zmluvy nebola doplnená skutočnosť, že kontrolovaný subjekt bude voziť
zozbieraný odpad na skládku Zadovica a za akých podmienok.

b) Návrh zmluvy nebol overený predbežnou finančnou kontrolou podľa 5 9 Zák. Č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.

• Transfer poskytnutý VPS za skládkovanie odpadov na skládke TKO Veterná Poruba
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Kontrolou balo zistené, že v roku 2014 boli transfery za skládkovanie komunálneho odpadu
a drobných stavebných odpadov na skládke Veterná Poruba kontrolovanému subjektu
poskytované postupne na základe 19 platobných poukazov, ktorých prílohou boll súpisy
vykonaných prác doložené bilanciou váženia. Cena za skládkovanie bola účtovaná v súlade
s príslušnou zmluvou vo výške 31,53 € za lt vzávislosti od skládkovaného množstva odpadu.
Súpisy vykonaných prác bolí mestu predkladané v súlade s prislušnou zmluvou lx alebo 2x za
mesiac. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad obsahujúci výšku príspevku v závislosti od
množstva a ceny zneškodneného odpadu na skládke TKO Veterná Poruba (d‘aIej len
„skládkovanie odpadu“) za príslušné časové obdobie.

Tabuľka Č. 2

Množstvo Cena za 1
Por. Platobný Suma v € skládkovaného skládkovanéhoobdobie
Číslo poukaz číslo odpadu v t odpadu v €

1 15.12- 2014000738 475,66 15,085• 31 .12.2013

2 01.01- 2014000878 11 496,47 364,62• 15.01 .2014
16.0 1- 2014001357 10 981,90 348,303. 31.01.2014
01.02- 2014002345 10 040,41 318,44

. 14.02.2014
15.02- 2014002709 10 182,93 322,96

. 28.02.2014
01.03- 2014003476 11 385,48 361,106. 15.03.2014
16.03- 2014003824 14 960,35 474,487. 31.03.2014

8 01.04- 2014005262 21 600,57 685,08
. 15.04.2014

16.04- 2014005673 13 895,90 440,72
. 30.04.2014

10 01.05- 2014008212 13 455,74 426,76
. 15.05.2014

11 16.05- 2014008727 14 037,79 445,22
. 31.05.2014

12 01.06- 2014009729 11 620,70 368,56
. 14.06.2014

15.06- 2014010318 15 635,10 495,8813. 30.06.2014

14 01.07- 2014011032 13781,13 437,08
. 15.07.2014

15 16.7- 2014040306 16 354,61 518,70
. 31.07.2014

01.08- 2014012095 16 091,65 510,3616. 15.08.2014

17 16.08- 2014012539 13 989,86 443,7031 .08.2014
01.09- 2014013061 16 028,59 508,3618. 13.09.2014
14.09- 2014013592 15 198,72 482,0419. 30.09.2014

Spolu 251 213,56 € 7 967,445 31,53
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Celkove mesto poskytlo kontrolovanému subjektu za rok 2014 transfery za skládkovanie
odpadu vo výške 251 213,56 €‚ keď bol uvedeným spósobom zneškodnený odpad v celkovom
objeme 7967,445 t za dohodnutú cenu vo výške 31,53 € za 1 t. Tento údaj zodpovedá údaju
o čerpaní rozpočtu na uvedený účel v Záverečnom účte za rok 2014. Na súpisoch vykonaných
prác bola u kontrolovaného subjektu vykonaná predbežná finančná kontrola. Obdobne
jednotlivé platobné poukazy boli pred zaplatenim skontrolované na meste predbežnou
finančnou kontrolou, zaúčtovaně a zaplatené z bežného účtu mesta na bežný účet
kontrolovaného subjektu.

• Transfer poskytnutý VPS v januári 2014 za skládkovanie odpadov na skládke TKO
Veterná Poruba

V januári 2014 bob uskutočnené doúčtovanie ceny za skládkovanie odpadu vykonané
kontrolovaným subjektom v decembri 2013 (viď pod porad. č. 1 v Tabuľke č. 2). Doúčtovanie
bob uskutočnené v závislosti od skutočného množstva skládkovaného odpadu a v závislosti od
výšky zálohy na transfer poskytnutej mestom vdecembri 2013. Celkový objem skládkovaného
odpadu v decembri 2013 predstavoval 363,96 t za cenu 11 475,66 €.
Fodrobne bob preverených všetkých 5 priboh uvedených v bilancii váženia, ktoré boli
podkladom na vyhotovenie platobného poukazu číslo 2014000738, na základe ktorého bob
zaplatené doúčtovanie. Každá príloha obsahovala informácie o čísle merania, dátume a čase
výjazdu met. vozidla, Spz použitého mot. vozidla, čísle materiálu, názve materiálu a hmotnosti
vezeného materiálu v kg. Všetky bibancie váženia patňli do obdobia 15.12.2013 — 31.12. 2013.
Priložené záznamy o prevádzke mot. vozidla nákladnej dopravy zdokumentovali správnosť
údajov o období, počas ktorého bol odpad skládkovaný a sú uvedené v bilancii váženia.
Prehľad údajov o doúčtovaní je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabulka č. 3

Váha Váha
Príloha skládkovaného skládkovaného Cenav€Jt ma€ Poznámka

odpadu v kg odpadu v t P

6.1 I 299840
6.2 39480
6.3 2460
6.4 17080
- Strojové čistenie -
c.5 5 100 odpady z čistenia ulíc

Spolu 363 960 363,96 J 31,53 11 475,66

Mesto poskytlo kontrolovanému subjektu zálohu na transfer za výkony uskutočnené v roku
2013 vo výške 11 000 €. Následne vjanuárí 2014 bol doúčtovaný rozdiel medzi skutečnou
cenou za výkon práce a poskytnutou zálohovou platbou. Doúčtovaná boba suma 475,66 € za
15,085 t skládkovaného odpadu.

• Transfer poskytnutý VPS v období od 01.04. do 15.04.2014 za skládkovanie odpadov
na skládke TKO Veterná Poruba

Podrobne bob preverované obdobie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba za
obdobie od 1.4. do 15.4.2014 (viď pod porad. č. 8 vTabuľke č. 2). Súčasťou platobného
poukazu č. 2014005262 boba bilancia váženia so 17 pribohami. Každá príloha obsahovala
informácie o čísle merania, dátume výjazdu a čase výjazdu použitého mot. vozidla, sz
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použitého mot. vozidla, firme, čísle materiálu, názve materiálu a hmotnosti vozeného materiálu
v kg. Všetky bilancie váženia patrili do obdobia od 1.4 do 15.4.2014. Kontrolované záznamy
o prevádzke vozidla nákladnej dopravy potvrdili údaje uvedené v jednotlivých prilohách
k bilancii váženia o časovom období, počas ktorého dochádzalo k skládkovaniu odpadu. Udaje
týkajúce sa predmetného prípadu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka Č. 4

Váha Váha
Priloha skládkovaného skládkovaného Cena v € Suma spolu Poznámka

odpadu v kg odpadu v
6.1 456 160
6.2 90 040
6.3 25740
6.4 13340
6.5 2400
6.6 1 420
6.7 6740
č.B 400
6.9 11920

6.10 4160
6.11 3600
6.12 4540
6.13 960
6.14 740
6.15 13460
6.16 2520 SlovTan

Č 17 46 940 Strojové čistenie -

odpady z čistenia ulíc

Spolu 685 080 685,08 31,53 21 600,57

Mesto dňa 8,6.2005 listom Č. ŽP/2005-02916/02-Kl udelilo spoločnosti SlovTan súhlas na
vlastné vyvážanie komunálneho odpadu na skládku TKO Veterná Poruba z veľkoobjemového
kontajnera. Tým si spoločnosť zabezpečovala dopravu komunálneho odpadu na vlastně
náklady a mesto platilo kontrolovanému subjektu cenu za skládkovanie predmetného odpadu
na skládke TKO Veterná Poruba.

• Transfer poskytnutý VPS v období od 01.09.2014 do 13.09.2014 za skládkovanie
odpadov na skládke TKQ Veterná Poruba

balej bob podrobne preskúmané obdobie skládkovania odpadov za obdobře od 01.09. do
13.09.2014, uvedené vTabuľke Č. 2 pod poradovým Č. 18. Súčasťou platobného poukazu č.
2014013061 bola bilancia váženia spolu s 11 prilohami. Každá priloha obsahovala informácie
o čísle merania, dátume výjazdu mot. vozidla, SPZ použitého mot. vozidla, firme, Čísle
materiálu, názve materiálu a hmotnosti vozeného materiálu v kg. Všetky kontrolované váženia
sa týkali obdobia od 1.9. do 13.9.2014. Pripojené záznamy o prevádzke vozidla nákladnej
dopravy potvrdiH údaje uvedené v prilohách k bilancii váženia o období, v ktorom bol odpad
skládkovaný. Udaje k pripadu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka Č. 5
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Váha Váha
Príloha skládkovaného skládkovaného Cena v €/t Suma spolu v €

odpadu v kg odpadu v
6.1 364780
6.2 86640
č.3 22260
6.4 16340
6.5 9920
Č.6 640
6.7 600
6.8 640
6.9 5660

6.10 280
6.11 600

Spolu 508 360 508,36 31,53 16 028,59 €

Na základe ukončenia platnosti nájomných zmlúv pod skládkou TKO Veterná Poruba a vydanie
rozhodnutia o uzatváraní tejto skládky, podpisala sa nová zmluva, ktorá nešila skládkovanie
komunálneho odpadu. Zmluva o interkomunálnej spolupráci medzi mestami Liptovský Mikuláš
a Liptovský Hrádok v oblasti zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek
z územia mesta Liptovský Mikuláš na skládke TKO Liptovský Hrádok — Zadovica, zmenila
spósob likvidácie TKO mesta. Vps ďalej už nevykazovali výkon prác za likvidáciu odpadov,
táto činnosť už bola v kompetencH mesta Liptovský Hrádok. VPS bala naďalej zodpovedná za
odvoz odpadov.

• Transfer poskytnutý VPS v roku 2014 za odvoz odpadov

Kategónia odvoz odpadov zahřňa aj zber odpadových košov z mesta. Podľa zmluvy
č.482/2013/ZPD sa uvádza, že cena za zber odpadu z 1 ks odpadkového koša umiestneného
na území mesta a zabezpečenie zneškodnenia jeho objemu je 0,35 €. Súčasne sa podľa
rovnakej zmluvy v časti III. cena a platobné podmienky bod 7 uvádza, že súčasťou výkazu prác
o vývoze odpadu z odpadkových košov bude aj údaj o počte vysypaných košov a o počte dni,
kedy z nich bol odobratý odpad. Pnílohou zmluvy je špecifikácia, kde je uvedený počet košov
303, ktorý súhlasi s inventúrnym súpisom poskytnutým VPS z roku 2013, kedy bola predmetná
zmluva podpísaná.

V tabuľke č. 6 je uvedený prehl‘ad o počte vysypaných odpadkových košov počas jednotlivých
mesiacov. Prislušný platobný poukaz obsahoval v každom jednotlivom pripade informáciu
o počte vysypaných odpadkových košov a o počte dni, počas ktorých boli vysýpané. Na
platobných poukazoch bala vykonaná predbežná finančná kontrola podľa Zákona č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n.
P.

Tabuľka č. 6 Údaje o vysýpani smetných košov z mesta počas roka 2014

. MnožstvoPor. . Platobny Suma za . Cena za I
-. Obdobie . vysypanych - -C:slo poukaz vysypanie v € . koskosovlpocet dni

1. 1.12 - 31.12.2013 2014000739 1 655,50 220 ks x 19 dnĺ
110 ks_x_5_dni

2. 1.1.-31.01.2014 2014001316 1 694 220 ksx2o dní
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__________________

llOks_x_4_dní

3. 1.2. - 28.02.2014 2014002693 1 694
220 ks 2odni
110 ks x 4dni

4. 1.3. - 31.3.2014 2014003788 1 771
22OX2ldni
1104dni

5. 14.- 30.4.2016 2014005652 1 694
22Ox2Odni
llOx4dni

6, 1.5. - 31.05.2014 2014008700 1 732,50
22OX2Odni

1 lúx5dni

7. 1.6. - 30.6.2014 2014010283 1 771
220 x 2ldni

1 10_ks_x_4dni

8. 1.7. - 31.7.2014 2014011778 1 925
220ks x 23dni

1 1 Oks x 4dni

9. 1.8. -31.82014 2014012503 1 732,50
220ks x 20 dni
110 ks X 5 dni

10. 1.9. - 30.09.2014 2014013528 1 694
220 ks x 20 dni
110 ks_x_4_dni

11. 1.10.-31.10.2014 2014014716 1925
220ksX23dnĺ

1 10_ks_x_4_dni

12. 1.11. - 30.11.2014 2014015900 1 655,50
220 ks x 19 dni
110 ks x 5 dní

13. 01.12-31.12.2014 2014016911 1 694
22oksx2údni
110 ks_x_4_dni

Spolu 22 638 € 0,35

Na základe zmluvy Č. 48212013/ŽPD o spósobe zberu, prepravy a zneškodnenia komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu vzníkajúceho na území mesta Liptovský Mikuláš
uzavretej podľa 5 39 ods.10 Zákona o odpadoch je cena za prepravu 1 (ony odpadu s odvozom
na skládky 23 €. Táto suma sa zmenila na základe podpisaného Dodatku č.1 k zmluve Č.
48212014/ZPD dňa 23.9.2014 na 29,96 €‚ kedy sa komunálny odpad prepravoval na skládku
mesta Liptovský Hrádok — Zadovica.

Tabuľka Č. 7 Celkový prehľad odvezeného odpadu za rok 2014

P1 b Suma za Množstvo Cena
Qbdobie

a O ny odvezený odpad odvezeného odvezeného
poukaz

vf odpaduvt odpadu za lt
15.12 - 31.12.2013 2014000737 753,78 358,86 23,00
01.01- 15.01.2014 2014000877 8 357,28 363,36 23,00
16.01- 31.01.2014 2014001356 7 989,28 347,36 23,00
01.02 -14.02.2014 2014002344 7 302,50 317,50 23,00
15.02 -28.02.2014 2014002707 7 394,50 321 ‚50 23,00
01.03-15.03.2014 2014003475 8 289,20 360,40 23,00
16.03 -31.03.2014 2014003823 10 160,02 441,74 23,00
01.04 -15.04.2014 2014005261 14 619,26 635,62 23,00
16.04 -30.04.2014 2014005675 9 190,34 399,58 23,00
01.05 -1 5.05.2014 2014008211 9 586,86 416,82 23,00
16.05 -31 .05.2014 2014008725 9 349,04 406,46 23,00
01.06-14.06.2014 2014009728 8476,88 368,56 23,00
15.06-30.06.2014 2014010317 10 422,68 453,16 23,00
01.07-15.07.2014 2014011033 10 012,82 435,34 23,00
16.07-31.07.2014 2014011756 11 149,02 484,74 23,00
01 .08.-l 5.08.2014 2014012094 11 578,20 503,40 23,00
16.08.-31.08.2014 2014012538 10 062,50 437,50 23,00
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01.09.-13.09.2014 2014013062 11 678,48 507,76 23,00
17.09.-30.09.2014 2014013591 8 613,04 374,48 23,00
22.09-30.09.2014 2014014024 5 753,52 192,04 29,96
01 .1 0.-31.10.2014 2014015156 28 053,95 936,38 29,96
01.11.-30.11.2014 2014016029 28 591 ‚13 954,31 29,96

Preprava

1 12 2014- stavebného odpadu
. A 201401 7262 110,88 13,86 t X 8 eur odvezeného na
Ui). CU

‘ zhodnotenie
PRIMA

• Transfery poskytnuté VPS v roku 2014 za odvoz odpadov

Na vybratej vzorke transferov bob skontrolované, či kontrolovaný subjekt účtoval mestu
správne ceny za vykonané práce podľa Zmluvy Č. 482120131ZPD na základe výkazu prác,
ktorého súčasťou má byť doklad o odjazdených kilometroch pri preprave komunálneho odpadu
s vyznačením dňa a hodiny odvozu.

• Transfer poskytnutý VPS v ianuári 2014 za odvoz odDadov na skládku TKO Veterná
Poruba

Tabuľka Č. 8

Tabuľka č.9 Bilancia váženia — množstvo prepraveného odpadu

Príloha Váha v kg Váha v t Cena v €it Suma v €

č.1 299840
č.2 39 480
Č.3 2460
č.4 17080

Spolu 358 860 358,86 23,00 8 253,78 €

Začíatkom roka 2014 sa doúčtoval rozdiel medzi skutočným výkazom prác za obdobíe
15.12.2013 - 31.12.2013 a poskytnutou zálohou v roku 2013 vo výške 7500 eur. Následne
začiatkom roku 2014 vystavený platobný poukaz zohľadňoval rozdiel medzi skutočnou cenou
za výkon práce a zálohovou platbou a to vo výške 753,78 eur.
Súčasťou platobného poukazu 2014000737 bola bilancia váženia
priloha obsahovala informácie o čísle merania, dátume výjazdu a
ŠPZ použitého mot. vozidla, fírme, čísle materiálu, názve maten
bilancie váženia sa týkali obdobia od 15.12.2013 do 31.12.
o prevádzke vozidla nákladnej dopravy potvrdili údaje z
období, počas ktorého dochádzalo k uloženiu a likvidácfl odpadu.

• Transfer poskytnutý VPS v období od 1.4.2014 do 15.4. 2014 za odvoz odpadov na
skládku TKO Veterná Poruba

Tabuľka Č. 9
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Qbdobie Platobný poukaz Suma v € Množstvo Cena v €Iltcislo vt

1542014 2014005261 14 619,26 635,62 23,00

Tabuľka Č. 10 Bilancia váženia — množstvo odvezeného odpadu od 1.4.2014 do 15.4.2014

Priloha Váha v kg Váha v t Cena v €11 t Suma v €

6.1 456160
6.2 90040
6.3 25740
6.4 13340
6.5 2400
6.6 1 420
6.7 6740
6.8 400
6.9 11 920

6.10 4160
6.11 3600
6.12 4540
6.13 960
6.14 740
6.15 13460

Spolu 635 620 635,62 23,00 14 619,26 €

Súčasťou platobného poukazu bola bilancia váženia spolu s 15 prílohami. Každá priloha
obsahovala informácie o čisle merania, dátume výjazdu a čase, SPZ, firme, čísle materiálu,
názve materiálu a hmotnosti v kg. Všetky bilancie váženia sa dotýkali obdobia 1.4.2014 — 15.4.
2014. Pripojené záznamy o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, potvrdili údaje z priloh
o bilancii váženia s určeným obdobim, počas ktorého dochádzalo k vyvážaniu odpadu.

• Transfer poskytnutý VPS v období od 1.9.2014 do 13.9. 2014 za odvoz odpadov na
skládku TKQ Veterná Poruba

Priloha Váha v kg Váha v t Cena v €11 Suma v €

6.1 364780
6.2 86640
6.3 22260
6.4 16340

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421445565111-12, fax: +421 445621396,
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Tabulka č. 12 Bilancia váženia — množstvo prepraveného odpadu od 1.9.2014 do 13.9.2014
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6.5 9920
6.6 640
6.7 600
6.8 640
6.9 5660

6.10 280

Spolu 507 760 507,76 23,00 Ii 678,48 €

Platobný poukaz v kontrolovanom období obsahoval bilanciu váženia spolu s 10 prílohami.
Každá priloha obsahovala informáciu o čísle merania, dátume výjazdu a čase, Spz použitého
motorového vozidla, Firme, čísle materiálu, názve materiálu a hmotnosti v kg. Všetky bilancie
váženia sa týkali obdobia od 1.9.2014 do 13.9. 2014. Súčasťou sú aj záznamy o prevádzke
vozidla nákladnej dopravy.

• Transfer poskytnutý VPS v období od 22.9.2014 do 30.9. 2014 za odvoz odpadov na
skládku odpadov - Zadovica

Tabuľka Č. 13

Qbdobie Platobný Suma v € MnožsWo v t Cena v €1 lt I
poukaz čislo I I I

299622.9-30.9.2014 2014014024 5 753,52 192,04

Mesto základe Zmluvy o interkomunálnej spolupráci začalo vyvážať odpad na skládku
Liptovský Hrádok — Zadovica. Cena za 1 tonu prepraveného odpadu bola zmenená dodatkom
č.1 k zmluve č. 48212014/ZPD dňa 23.9.2014 na 29,96 €.
K súpisu vykonaných prác bol priložený doklad o protokole váženia (číslo 20140926), ktorý
obsahoval informácie o SPZ použitého mot. vozidla, o dopravovanom odpade, dátum, čas,
hmotnosť s dátumom a pečiatkou mesta Liptovský Hrádok. Súčasťou evidencie bol aj záznam
o prevádzke vozidla nákladnej dopravy s dátumom výkonu.

• Transfer poskytnutý VPS v období od 1.12.2014 do 30.12. 2014 za odvoz stavebného
odpadu

Tabuľka č. 14

Obdobie Platobný
poukaz Číslo ‚

Suma v € Množswo
vt

Cena v €Jit

1.12.201 4-
Preprava stavebného

30.12.2014 2014017262 110,88 13,86 8,00 odpadu odvezeného
na zhodnotenie

PRIMA

Druh
odpadu

Mesto uzavrelo zmluvu č.1 1 1612014/ŽPD na odber a zhodnocovanie odpadov v súlade s 5 536
ObchZ So spoločnosťou Prima Slovakia, s.r.o. zmluvné strany pre predmet zmluvy podľa či. II.
dohodli cenu za zhodnotenie odpadu v zariadeni, a to pre odpad č. 17 01 01 betón 4€/t + DPH,
Č. 17 01 02 tehly, č. 17 01 09 zmiešané odpady so stavieb — suma 6€It + DPH. zmluva sa
uzatvorila na dobu určitú do 31.3.2015.

• Transfer poskytnutý VPS - odvádzanie odpadových vůd zo skládky TKO Veterná
Poruba
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Na základe schváleného prispevku podľa rozpočtu mesta, ďalej Rámcovej zmluvy výška
účelovo určeného transferu v roku 2014 predstavovala 46 00000 €. Transfer bol určený na
zaplatenie ceny za odvádzanie odpadových vád zo skládky TKO Veterná Poruba pre Liptovskú
vodárenskú spoločnosť, a.s.
Kontrolou bob zistené, že cena pozostávala z poplatku za stočné a poplatku za nadmerné
znečisteníe na základe prílohy k zmluve č. 9422008.
Súčasne bob zistené, že mesto skutočne poskytlo kontrolovanému subjektu transfer
v plánovanej výške 46 000,00 € a to formou pravidelných mesačných platieb vo výške 1/12
rozpočtovanej sumy na základe dohodnutého harmonogramu.
Harmonogram mesačných platieb bol dohodnutý na základe rozpisu, ktorý kontrolovaný subjekt
vyhotovila doručil mestu dňa 14.1.2014.
Skontrolované bob poskytovanie jednotlivých platieb a správnosť dokladov, ktoré bolí k nim
vyhotovené. keď bob zistené. že platby bolí poskytované v správnej výške a to desať platieb po
3 834,00 € a dve platby vo výške 3530,00 €. Platby boli kontrolovaným subjektom použité na
mestom určený účel.
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