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Zoznam použitých skratiek   
 
Skrátený názov  
 

Úplné znenie 

CP cenné papiere 
DDNM drobný dlhodobý nehmotný majetok 
DFM dlhodobý finančný majetok 
DHM dlhodobý hmotný majetok 
DNM dlhodobý nehmotný majetok 
hlavný kontrolór hlavný kontrolór mesta 
mesto mesto Liptovský Mikuláš 
MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
opatrenie č. MF/010175/2004-42 opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje 
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v znení neskorších predpisov 

opatrenie č. MF/16786/2007-31 opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. 
MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce 
a vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov 

opatrenie č. MF/21513/2012-31 opatrenie MF SR z 22. novembra 2012 č. 
MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje 
usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, 
termín a miesto predkladania informácií 
z účtovníctva a údajov potrebných na účely 
hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy 
v znení neskorších predpisov 

ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 
zastupiteľstvo mestské zastupiteľstvo 
zákon o finančnej kontrole zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

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

zákon o majetku obcí zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 

zákon o NKÚ SR zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom 
úrade Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov 

zákon o obecnom zriadení 
 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
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zákon o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy 

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

zákon o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

zákon o slobodnom prístupe k informáciám zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon o správe daní zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 
a o zmenách v sústave územných finančných 
orgánov v znení neskorších predpisov 

zákon o účtovníctve zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov 

zákon o verejnom obstarávaní zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

zákon o živnostenskom podnikaní 
 

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov 
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Zhrnutie 

V rámci svojej kontrolnej pôsobnosti vykonal NKÚ SR kontrolu verejných financií, majetku 
a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách. Táto kontrola sa zamerala  
na rozpočet mesta a výsledky rozpočtového hospodárenia, dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladanie s majetkom mesta, 
plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly NKÚ SR a vnútorný kontrolný systém. 

Cieľom tejto kontroly bolo preveriť vplyv hospodárenia mesta na udržateľnosť jeho financií, 
súlad hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, účinnosť opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 
z predchádzajúcej kontroly NKÚ SR a zhodnotiť vývoj dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a pri nakladaní s majetkom 
v porovnaní s predchádzajúcou kontrolou. 

Pri výkone kontroly boli použité kontrolórske postupy a techniky vychádzajúce 
z medzinárodných kontrolórskych štandardov ISSAI. 

Kontrolou bolo zistené vykonanie rozpisu rozpočtu na rozpočtové organizácie, ktorými boli 
školy a školské zariadenia bez zrealizovania rozpisu výdavkov na príslušné programy mesta. 
V rámci údajov o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obsiahnutých v záverečnom účte 
mesta boli vykázané neúplné informácie, podľa ktorých mesto v kontrolovanom rozpočtovom roku 
podnikateľskú činnosť nevykonávalo, a to aj napriek skutočnosti, že bolo zapísané v živnostenskom 
registri ako samostatný podnikateľský subjekt. Prípadné pozastavenie prevádzkovania 
nevykonávanej živnosti však v registri zapísané nebolo. Navyše bol v živnostenskom registri 
zapísaný neaktuálny štatutárny orgán mesta.  

V prehľade o stave a vývoji dlhu spracovanom v rámci záverečného účtu boli nesprávne 
vyčíslené ukazovatele dlhovej služby a úverovej zadlženosti mesta, slúžiace na účely regulácie 
prijímania návratných zdrojov financovania. Nedostatok vyplýval zo skutočnosti, že do výpočtu 
celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka neboli započítané 
všetky bežné príjmy mesta. 

Kontrolou dodržiavania rozpočtových pravidiel a správnosti uplatňovania rozpočtovej 
klasifikácie bolo vo viacerých prípadoch zistené nesprávne triedenie rovnorodých druhov 
výdavkov. V siedmich prípadoch sa mesto pri poskytovaní dotácií osobe inej ako ním založenej 
neriadilo podmienkami stanovenými v príslušnom všeobecne záväznom nariadení, nakoľko dotáciu 
poskytlo na základe žiadosti nespĺňajúcej predpísanú formu. Vyúčtovanie niektorých dotácií bolo 
mestom uznané aj napriek jeho neúplnosti a v jednom prípade bola porušená finančná disciplína 
z dôvodu akceptovania neoprávneného použitia časti poskytnutej dotácie.   

V prípade podlimitnej zákazky mesto uzavrelo zmluvu o dielo s odlišnými cenovými 
podmienkami, ako boli uvedené v návrhu predloženom v ponuke úspešného uchádzača. Zároveň 
nebola využitá možnosť požiadať písomne uchádzača o vysvetlenie ponuky. Kontrolou účtovníctva 
boli zistené viaceré prípady neúčtovania o vzniknutom záväzku dňom uskutočnenia účtovného 
prípadu, ale až po jeho úhrade a neúčtovania o zmluvne poskytnutých preddavkoch. Účtovná 
závierka mesta zostavená za kontrolované účtovné obdobie obsahovala v rámci všeobecných 
náležitostí nesprávny názov účtovnej jednotky. Kontrolou spoľahlivosti majetkových účtov bolo 
zistené, že mesto nemalo ocenené viaceré pozemky zapísané v katastri nehnuteľností v jeho 
vlastníctve. 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta upravovali schvaľovanie krátkodobého 
prenájmu nebytových priestorov nad rámec zákona o majetku obcí. Predaj pozemku bol v jednom 
prípade zrealizovaný prostredníctvom inštitútu osobitného zreteľa, avšak bez osobitného uznesenia 
zastupiteľstva, ktorým by bolo schválené zníženie minimálnej sadzby za predaj pozemku oproti 
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sadzbe určenej zásadami v jednotlivých zónach mesta. Dve nájomné zmluvy boli uzavreté 
prostredníctvom tzv. priameho prenájmu, pričom zámer prenajať nebytové priestory nebol 
zverejnený. Jedna uzavretá zmluva o výpožičke nebytových priestorov obsahovala ustanovenie 
o automatickom predĺžení dohodnutej doby výpožičky po jej uplynutí, čo bolo nad rámec 
schvaľovacích oprávnení stanovených zásadami hospodárenia. 

Pohľadávky vzniknuté v uplynulých účtovných obdobiach boli reálne vymáhané  
až v kontrolovanom roku 2015, čím si mesto dovtedy neplnilo povinnosť používať všetky právne 
prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených 
záujmov pred príslušnými orgánmi. Dlžníkom nebol v predchádzajúcich obdobiach vyrubovaný 
v prípade nezaplatených miestnych poplatkov za komunálny odpad žiadny sankčný úrok, resp. úrok 
z omeškania, čím mesto nepostupovalo podľa zákona o správe daní. 

Kontrolou plnenia opatrení prijatých mestom v roku 2011 na základe predchádzajúcej 
kontroly bolo zistené, že tieto opatrenia neboli NKÚ SR predložené v určenom termíne. Stanovený 
termín nebol dodržaný ani v prípade doručenia správy o plnení, resp. splnení týchto opatrení.  
Z 20 prijatých opatrení sa päť plnilo priebežne, 13 ich bolo splnených, jedno opatrenie bolo splnené 
čiastočne a jedno bolo vzhľadom na jeho povahu nehodnotené. V prípade plnenia opatrení prijatých 
mestom v roku 2014 na základe vykonanej kontroly neboli zistené nedostatky. Obe opatrenia boli 
splnené v určenom termíne. 

Dve správy o výsledku kontroly boli v kontrolovanom období podpísané aj primátorom 
mesta ako prizvanou osobou, a to aj napriek skutočnosti, že kontrolu reálne nevykonával. V ďalšom 
prípade pokračoval útvar hlavného kontrolóra vo výkone kontroly, hoci už bola ukončená formou 
prerokovania. Správa o výsledku kontroly nebola v jednom prípade predložená zastupiteľstvu  
na jeho najbližšom zasadnutí. 

Na zlepšenie hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom navrhol 
NKÚ SR mestu tri odporúčania. 
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Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1639/11 z 11.07.2016 vykonali: 
 
Ing. Radoslav Jelšovský, vedúci kontrolnej skupiny 
Ing. Katarína Tašková, členka kontrolnej skupiny 
Ing. Juraj Podolák, člen kontrolnej skupiny 
 
kontrolu verejných financií, majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných 
mestách, ktorej účelom bolo preverenie súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami 
a nakladania s majetkom okresného mesta so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane 
preverenia a vyhodnotenia plnenia opatrení prijatých na základe predchádzajúcich kontrol 
vykonaných NKÚ SR. 
 

Kontrola bola vykonaná v čase od 10.08.2016 do 01.12.2016 v kontrolovanom subjekte 
 

mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 00315524 
 
za kontrolované obdobie roku 2015, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných 
skutočností aj súvisiace obdobia. 
 

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom o NKÚ SR a so štandardami, ktoré 
vychádzajú zo základných princípov kontroly verejného sektora (ISSAI 100) a základných 
princípov kontroly súladu (ISSAI 400) v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných 
inštitúcií. 
 

Predmetom kontroly bol rozpočet mesta a výsledky rozpočtového hospodárenia, 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, 
nakladanie s majetkom mesta, plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly NKÚ SR a vnútorný 
kontrolný systém. 
 

Mesto Liptovský Mikuláš je v zmysle zákona o obecnom zriadení samostatný územný 
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združujúci osoby, ktoré majú na jeho území 
trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone 
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. 

Samosprávu mesta vykonávajú jeho obyvatelia prostredníctvom verejných zhromaždení 
obyvateľov mesta a najmä prostredníctvom volených orgánov mesta, ktorými sú mestské 
zastupiteľstvo a primátor mesta. Predstaviteľom mesta, jeho najvyšším výkonným orgánom 
a štatutárnym orgánom je primátor mesta.  

Základnou internou právnou normou mesta je štatút mesta zo dňa 14.04.2016. Organizáciu 
mestského úradu, ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne veci zastupiteľstva a primátora 
mesta, ako aj orgánov zriadených zastupiteľstvom ustanovuje organizačný poriadok z 29.05.2015. 

 
Počas výkonu kontroly bolo zistené:  

 

1. Rozpočet mesta a výsledky rozpočtového hospodárenia 

1.1 Zostavenie, schvaľovací proces, zmeny rozpočtu a jeho plnenie 

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v rozpočtovom roku 2015 bol 
rozpočet mesta, ktorý bol zostavený ako súčasť viacročného rozpočtu na obdobie troch rokov. 
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Predmetný rozpočet mesta vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bol schválený 
zastupiteľstvom podľa predloženého návrhu dňa 23.10.2014 uznesením č. 96/2014 ako prebytkový. 
Súčasne bol predložený na schválenie aj rozpočet výdavkov podľa programov mesta. Zostavovanie 
predmetného rozpočtu vychádzalo predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu  
na výnosoch daní v správe štátu a zo schváleného rozpočtu verejnej správy. Rozpočet bol 
spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov uplatnením platnej rozpočtovej 
klasifikácie a vnútorne sa členil na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. 
V rozpočte boli vymedzené ako záväzné ukazovatele rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky roku 
2015.  

Súčasťou schváleného rozpočtu boli rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií 
a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom ako aj finančné vzťahy k právnickým 
osobám, ktorých bolo mesto zakladateľom. V rozpočte na príslušný rozpočtový rok boli prostriedky 
poskytované ako dotácie podliehajúce ročnému zúčtovaniu, rozpočtované na konkrétnu akciu, 
úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 obsahoval údaje  
o schválenom rozpočte na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného 
rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.  

Mesto v kontrolovanom období uplatňovalo systém programového rozpočtovania založený 
na plánovaní úloh a aktivít subjektu samosprávy v nadväznosti na jeho priority a alokovanie 
disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť 
vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programový rozpočet mesta obsahoval zámery a ciele, 
ktoré mesto plánovalo realizovať zo svojich výdavkov a členil sa na 18 programov, podprogramy 
a prvky. Na monitorovanie a hodnotenie plnenia stanovených cieľov mal kontrolovaný subjekt 
sformulované merateľné ukazovatele v priamej súvislosti s určenými cieľmi. Textová časť 
ukazovateľa definovala výstup a číselná obsahovala plánovanú hodnotu ukazovateľa v časovom 
rade.  

Prebytok rozpočtu mesta predstavoval po jeho schválení sumu 255 360,00 eur, keď jeho 
príjmová časť bola rozpočtovaná v sume 22 594 431,00 eur a výdavková časť v sume  
22 339 071,00 eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet  
ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol v schválenom rozpočte krytý prebytkom 
bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku a návratnými zdrojmi financovania. 
Rozpočtovaným prebytkom bežného rozpočtu bol krytý aj schválený schodok finančných operácií, 
t.j. úhrada návratných zdrojov financovania.  

Rozpočtový proces a zásady monitorovania a hodnotenia programového rozpočtu boli 
v kontrolovanom období v podmienkach mesta upravené interným predpisom č. 13/2013/INO 
z 30.9.2013. Zastupiteľstvom schválené pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta z 23.6.2011 
v znení neskorších zmien a doplnkov sa v kontrolovanom období vzťahovali aj na organizácie 
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Upravovali najmä proces zostavovania rozpočtu, vykonávania 
jeho zmien, finančné vzťahy k rozpočtu zriaďovateľa, tvorbu a použitie peňažných fondov, 
spracovanie záverečného účtu a kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami. Zároveň 
zahŕňali zastupiteľstvom určený rozsah a podmienky schvaľovania zmien rozpočtu, vykonávaných 
v priebehu rozpočtového roka primátorom mesta. 

Hlavný kontrolór mesta vypracoval k návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2015 
pred jeho schválením v zastupiteľstve odborné stanovisko, ktorým bol konštatovaný súlad 
predkladaného návrhu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými 
nariadeniami a internými predpismi mesta. Stanovisko hlavného kontrolóra zobralo zastupiteľstvo 
na vedomie uznesením č. 95/2014 zo dňa 23.10.2014. Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 bol  
pred jeho schválením v zastupiteľstve verejne prístupný tak, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta 
vyjadriť.  
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Po schválení rozpočtu na rok 2015 zastupiteľstvom bol vykonaný jeho rozpis na rozpočtové 
organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta formou rozpisu 
záväzných ukazovateľov rozpočtu. Rozpis rozpočtu vykonaný na rozpočtové organizácie, ktorými 
boli školy a školské zariadenia nebol realizovaný vrátane rozpisu výdavkov na príslušné programy 
mesta, čím mesto nepostupovalo podľa ustanovenia  § 12 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. 

 
Tabuľka č. 1 Prehľad o výsledku rozpočtového hospodárenia mesta k 31.12.2015 v eur 

Ukazovateľ 
Schválený rozpočet 
na rok 2015 

Upravený rozpočet 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Plnenie 
k upravenému 
rozpočtu (%) 

Príjmy spolu 22 594 431,00 26 423 965,00 24 916 237,81 94,29 
v tom: bežné príjmy 19 052 686,00 20 783 356,00 20 729 484,59 99,74 
            kapitálové príjmy 2 638 633,00 3 120 406,00 2 186 372,85 70,07 
            príjmové 
            finančné operácie 

903 112,00 2 520 203,00 2 000 380,37 79,37 

Výdavky spolu 22 339 071,00 26 423 965,00 23 401 390,26 88,56 
v tom: bežné výdavky 17 600 375,00 19 671 334,00 19 125 124,17 97,22 
            kapitálové       
            výdavky 

2 922 870,00 4 922 037,00 2 491 317,29 50,62 

            výdavkové 
            finančné operácie 

1 815 826,00 1 830 594,00 1 784 948,80 97,51 

Rozdiel príjmov spolu 
a výdavkov spolu 
(prebytok + / schodok-) 

255 360,00 0,00 1 514 847,55 --- 

Bežný rozpočet (+, -) 1 452 311,00 1 112 022,00 1 604 360,42 --- 
Kapitálový rozpočet (+,-) - 284 237,00 - 1 801 631,00 - 304 944,44 --- 
Finančné operácie  (+, -)  - 912 714,00 689 609,00 215 431,57 --- 
Výsledok rozpočtového 
hospodárenia po vylúčení 
finančných operácií 
(prebytok + / schodok-) 

1 168 074,00 - 689 609,00 1 299 415,98 --- 

(zdroj: FIN 1-12 k 31.12.2015)  

V priebehu kontrolovaného rozpočtového roka boli na základe sledovania vývoja 
hospodárenia rozpočtovými opatreniami vykonané zmeny a následné úpravy rozpočtu vrátane 
zmeny programov mesta, ktoré boli v ustanovených prípadoch schválené príslušným orgánom 
mesta. Kontrolou zmien rozpočtu, realizovaných v rozpočtovom roku 2015 primátorom mesta 
nebolo zistené ich vykonanie nad rámec oprávnenia, t.j. rozsahu určeného zastupiteľstvom.  

Predmetnými rozpočtovými opatreniami boli príslušným orgánom mesta vykonané zmeny 
rozpočtu, ktorými boli presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom 
sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky, povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov 
a finančných operácií. Na ich základe bola príjmová a výdavková časť vyrovnaného rozpočtu mesta 
rozpočtovaná k 31.12.2015 v sume 26 423 965,00 eur. Po zmenách rozpočtu rozpočtovaný schodok 
kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom rozpočtovaných 
finančných operácií.  

Kontrolou realizovaných zmien rozpočtu nebolo zistené vykonanie takého rozpočtového 
opatrenia, ktorým by bolo po uplynutí 31. augusta kontrolovaného rozpočtového roka povolené 
prekročenie a viazanie finančných operácií, čím by sa zvýšil schodok rozpočtu mesta, resp. by bolo 
neprípustné z hľadiska ustanovenej výnimky. 
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Mesto v kontrolovanom období roku 2015 viedlo operatívnu evidenciu o všetkých 
rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka. Predmetná evidencia 
chronologicky a úplne preukazovala skutočne vykonané zmeny rozpočtu mesta.  

Preverené bolo plnenie povinnosti poskytovať MF SR prostredníctvom rozpočtového 
informačného systému pre samosprávu (RIS.SAM) potrebné údaje o hospodárení mesta  
za kontrolovaný rozpočtový rok. Vykonanou kontrolou nebolo zistené poskytovanie týchto údajov 
v rozpore s požadovaným rozsahom a určenými termínmi.  

Kontrolou vecnej a formálnej stránky finančných výkazov zostavených mestom 
k 31.12.2015 nebol zistený nesúlad usporiadania a obsahového vymedzenia informácií a údajov 
v nich vykázaných s príslušnými vzormi uvedenými v prílohách opatrenia č. MF/21513/2012-31. 

Predmetné informácie a údaje potrebné na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej 
správy vykázané vo finančných výkazoch boli porovnané so schválenou skutočnosťou a s údajmi 
hlavnej knihy účtovnej jednotky za rok 2015. Kontrolou neboli zistené rozdiely.  

V kontrolovanom období mesto hospodárilo s rozpočtovými prostriedkami  
podľa schváleného rozpočtu, v priebehu rozpočtového roka vykonávalo kontrolu tohto 
hospodárenia, sledovalo vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a monitorovalo a hodnotilo plnenie 
programov mesta. V rámci monitorovania plnenia programov mesta bolo vyhodnocované napĺňanie 
cieľov prostredníctvom plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov k 30.06.2015. Hodnotenie 
plnenia programov mesta, t.j. aktivita zameraná najmä na hodnotenie účinkov a dôsledkov plnenia 
programov bolo vykonané k 31.12.2015 a tvorilo súčasť záverečného účtu mesta spracovaného  
za rovnaký rozpočtový rok. Finálne vyhodnocovanie napĺňania stanovených cieľov bolo 
realizované prostredníctvom definovaných merateľných ukazovateľov. V prípade nedosiahnutia 
plánovaných hodnôt niektorých merateľných ukazovateľov obsahovala hodnotiaca správa 
zdôvodnenie tohto neplnenia. 

Schodok kapitálového rozpočtu dosiahnutý ku koncu kontrolovaného rozpočtového roka 
v sume 304 944,44 eur bol krytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 1 604 360,42 eur. Prebytok 
finančných operácií predstavoval sumu 215 431,57 eur. Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu 
mesta za rok 2015 vrátane finančných operácií predstavovalo 94,29 %. Vo výdavkovej časti 
rozpočtu vrátane finančných operácií bolo dosiahnuté čerpanie 88,56 %.  

 

1.2 Záverečný účet mesta  

Po skončení rozpočtového roka 2015 spracovalo mesto súhrnne údaje o rozpočtovom 
hospodárení do záverečného účtu mesta, ktorým finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane 
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, k subjektom, ktorým 
poskytlo prostriedky svojho rozpočtu a k štátnemu rozpočtu. Záverečný účet mesta obsahoval údaje 
o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a na finančné operácie v súlade 
s rozpočtovou klasifikáciou, pričom bol správne vyčíslený schodok alebo prebytok týchto 
čiastkových rozpočtov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení 
príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení  
podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie 
plnenia programov mesta.  

V kontrolovanom období bolo mesto preukázateľne zapísané v živnostenskom registri  
ako samostatný podnikateľský subjekt, ktorého predmetom podnikania bola inzertná činnosť.  
Podľa výpisu bol v živnostenskom registri zapísaný neaktuálny štatutárny orgán mesta. Napriek 
tejto skutočnosti boli v rámci údajov o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, obsiahnutých 
v záverečnom účte mesta, vykázané neúplné informácie, podľa ktorých mesto v rozpočtovom roku 
2015 podnikateľskú činnosť nevykonávalo. Prípadné pozastavenie prevádzkovania živnosti 
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(živnostenského oprávnenia) podľa ustanovenia § 57 ods. 4 zákona o živnostenskom podnikaní 
však v registri zapísané nebolo.  

Realizovanou kontrolou skutočné vykonávanie podnikateľskej činnosti zistené nebolo,  
čo mesto potvrdilo aj vo svojom písomnom vyjadrení. Mesto podalo dňa 18.03.2016 daňové 
priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za kontrolované zdaňovacie obdobie.  

Neoznámením údajov o zmene svojho štatutárneho orgánu príslušnému živnostenskému 
úradu mesto nepostupovalo podľa ustanovenia § 49 ods. 1 zákona o živnostenskom podnikaní, 
podľa ktorého je podnikateľ povinný predložiť príslušný oznam do 15 dní od vzniku tejto zmeny. 

V prehľade o stave a vývoji dlhu spracovanom v rámci záverečného účtu mesta  
za rozpočtový rok 2015 boli nesprávne vyčíslené ukazovatele percentuálneho pomeru ročných 
splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (dlhovej služby v hodnote  
9,06 %) a percentuálneho pomeru celkovej sumy dlhu mesta (úverovej zadlženosti v hodnote  
37,45 %) posudzovaných vo väzbe na skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka. 
Nedostatok vyplýval zo skutočnosti, že do výpočtu celkových skutočných bežných príjmov 
rozpočtu neboli započítané všetky bežné príjmy mesta vykázané v časti I. a III. finančného výkazu 
FIN 1-12 vrátane údajov rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Započítané 
boli len bežné príjmy mesta vykázané v časti I. tohto výkazu vrátane údajov rozpočtových 
organizácií. 

Na základe uvedeného nebolo vyčíslenie predmetných ukazovateľov pomeru celkového dlhu 
a dlhovej služby mesta slúžiacich na posúdenie plnenia podmienok a limitov pre prijatie návratných 
zdrojov financovania zrealizované v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

V rámci usporiadania výsledku hospodárenia mesta za rok 2015 bol v záverečnom účte 
mesta vykázaný primárny prebytok rozpočtu v sume 1 299 415,98 eur, ktorý bol kvantifikovaný 
ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta, zistený po vylúčení finančných 
operácií. Na výsledku hospodárenia mesta za rok 2015 sa bežný rozpočet podieľal prebytkom 
v sume 1 604 360,42 eur a kapitálový rozpočet schodkom rozpočtu v sume 304 944,44 eur.  
Na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní zisteného prebytku rozpočtu mesta boli z tohto 
prebytku vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie spolu v sume 235 893,99 eur, 
odpočítaním ktorých vznikla mestu povinnosť tvoriť rezervný fond.  

Takto vyčíslený prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok v sume 1 063 521,99 eur bol 
podľa uznesenia zastupiteľstva zdrojom vytváraného rezervného fondu a ďalších peňažných 
fondov. Zdrojom rezervného fondu bola časť zisteného prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový 
rok v sume 1 024 787,88 eur a kladné zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou 
zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania v sume 215 431,57 eur. Rezervný fond tak 
bol tvorený v celkovej sume 1 240 219,45 eur určenej zastupiteľstvom, čím bol dodržaný limit 
predstavujúci najmenej 10 % zo zisteného prebytku rozpočtu. Súčasne bol v sume 38 734,11 eur 
určenej zastupiteľstvom vytváraný fond na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov.   

Záverečný účet mesta za rok 2015 bol prerokovaný zastupiteľstvom a následne schválený 
uznesením č. 41/2016 zo dňa 14.04.2016, t.j. v stanovenej šesťmesačnej lehote po uplynutí 
rozpočtového roka. Podľa predmetného uznesenia bolo prerokovanie záverečného účtu mesta 
uzatvorené príslušným výrokom o schválení celoročného hospodárenia bez výhrad. 

O použití prostriedkov rezervného fondu v priebehu kontrolovaného rozpočtového roka 
2015 v sume spolu 1 102 842,00 eur rozhodlo zastupiteľstvo. Prostriedky rezervného fondu boli 
použité prostredníctvom rozpočtu mesta v skutočnej sume 632 172,89 eur. 
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Pred schválením zastupiteľstvom bol podľa predložených dokladov návrh záverečného účtu 
mesta za rok 2015 predložený na verejnú diskusiu formou jeho zverejnenia najmenej na 15 dní 
spôsobom v meste obvyklým tak, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Kontrolou bolo 
zistené, že hlavný kontrolór vypracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 
2015 pred jeho schválením v zastupiteľstve. Zastupiteľstvo predmetné stanovisko prerokovalo 
a zobralo na vedomie. Prerokované stanovisko nepoukázalo na vyššie uvedené neúplné informácie 
súvisiace s podnikateľskou činnosťou mesta a na nesprávne vyčíslenie ukazovateľov pomeru 
dlhovej služby a pomeru úverovej zadlženosti mesta, ktoré slúžia na posúdenie plnenia podmienok 
pre prijatie návratných zdrojov financovania. 
 

1.3 Stav a vývoj dlhu mesta  

Kontrolou dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania, t.j. 
prostriedkov z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek 
a z komunálnych obligácií vydaných subjektom územnej samosprávy bolo zistené, že mesto v roku 
2015 prijalo a použilo na plnenie svojich úloh komerčné úvery. Uzavrelo dve zmluvy 
o termínovanom úvere (č. 331/2015/UZ, č. 1466/2015/UZ) spolu v celkovej sume úverov 
6 511 008,00 eur. O prijatí predmetných úverov rozhodlo uznesením zastupiteľstvo (uznesenie  
č. 8/2015 z 5.2.2015, uznesenie č. 141/2015 z 10.12.2015). Súčasne na základe úverových zmlúv 
použilo v tomto období prostriedky v celkovej sume 1 210 748,67 eur. Kontrolou nebolo zistené 
použitie uvedených návratných zdrojov financovania na úhradu iných ako kapitálových výdavkov.  

Mesto aj hlavný kontrolór sledovali v priebehu kontrolovaného rozpočtového roka stav  
a vývoj dlhu mesta a jeho splátok. Dodržiavanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania preveril v kontrolovanom období pred ich prijatím hlavný kontrolór, pričom ich 
neplnenie nebolo zistené.  

V kontrolovanom období nebol zistený vstup mesta do záväzkov vyplývajúcich 
z investičných dodávateľských úverov. Nebolo zistené prevzatie záväzku z úveru, pôžičky  
alebo iného dlhu fyzickej alebo právnickej osoby ani prevzatie záruky za úver, pôžičku alebo iný 
dlh fyzickej alebo právnickej osoby. 

Preverením stavu a vývoja dlhu bolo zistené, že mesto ku koncu kontrolovaného 
rozpočtového roka evidovalo na základe príslušných zmlúv záväzky vyplývajúce zo splácania istín 
z bankových úverov v sume 7 346 608,22 eur, záväzky vyplývajúce zo splácania istín z pôžičky 
poskytnutej z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v sume 7 087 511,91 eur 
a záväzky vyplývajúce zo splácania istín z návratných zdrojov financovania prijatých  
na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a Európskej únie v sume 
577 278,25 eur, spolu záväzky vyplývajúce zo splácania istín návratných zdrojov financovania 
v sume 15 011 398,38 eur.  

Kontrolou povinného zverejňovania úverových zmlúv platných a účinných v kontrolovanom 
období, t.j. zmlúv uzavretých až po uplynutí roku 2010 nebol zistený nesúlad.  

Podľa údajov účtovnej závierky, finančných výkazov a záverečného účtu evidoval 
kontrolovaný subjekt ku koncu kontrolovaného rozpočtového roka 2015 záväzky vyplývajúce  
zo splácania istín z bankových úverov spolu v celkovej sume 7 346 608,22 eur. Neevidoval záväzky 
vyplývajúce zo splácania istín z investičných dodávateľských úverov, ručiteľské záväzky a záväzky 
z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu.  

Celková suma dlhu mesta, t.j. súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných 
zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov 
mesta tak ku koncu kontrolovaného rozpočtového roka predstavovala 7 346 608,22 eur. Predmetný 
vyčíslený súhrn záväzkov vyjadroval 36,32 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
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rozpočtového roka 2014, t.j. neprekročil 60 % obmedzenie (pomer k celkovému dlhu) stanovené 
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy regulujúce prijatie návratných zdrojov 
financovania. Do celkovej sumy dlhu mesta neboli podľa pravidiel započítané záväzky z úveru 
poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada bola 
zahrnutá v cene ročného nájomného za nájomné byty a záväzky z návratných zdrojov financovania 
prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky 
a Európskej únie rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov spolu  
vo výške 1 777 278,66 eur predstavovala 8,79 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka, t.j. neprekročila limit súbežne posudzovaný na rovnaký účel v hodnote 25 % 
(pomer dlhovej služby). Celkovo posudzované skutočné bežné príjmy mesta za predchádzajúci 
rozpočtový rok 2014 pre výpočet celkovej sumy dlhu mesta predstavovali sumu 20 225 710,68 eur. 
Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania nebola započítaná suma 19 589,00 eur 
ich jednorazového predčasného splatenia.  

 
Tabuľka č. 2 Prehľad o ukazovateľoch dlhu mesta za roky 2014 – 2015 

Ukazovateľ 
Skutočnosť Index 

2015/ 
2014 31.12.2014 31.12.2015 

Celkový dlh mesta v eur  
(§ 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z.) 

7 465 862,00 7 346 608,22 0,98 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane 
úhrady výnosov v eur 

1 189 427,56 1 777 278,66 1,47 

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur 20 822 490,63 20 225 710,68 - 
Ukazovatele dlhu podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v %: 
§ 17 ods. 6 písm. a)       < 60 % 
§ 17 ods. 6 písm. b)       < 25 % 

 
35,86 
5,71 

 
36,32 
8,79 

 
- 
- 

Dlh mesta spolu podľa FIN 5-04  15 412 427,07 15 011 398,38 0,97 
Počet obyvateľov k 31.12. 31 593 31 534 1,00 
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur (podľa FIN 5-04) 487,84 476,04 - 

(zdroj: FIN 5-04 k 31.12.2014, 31.12.2015, FIN 1-12 k 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015) 
 

2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami 

2.1 Preverenie pravidiel rozpočtového hospodárenia a súladu s ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi 

Kontrolou preverenia spoľahlivosti dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení  
s verejnými financiami a správnosti uplatňovania rozpočtovej klasifikácie pri triedení rovnorodých 
druhov výdavkov súvisiacich s obstaraním tovarov, prác a služieb na vzorke účtovných dokladov, 
ktorú tvorili investičné dodávateľské faktúry v celkovej sume 2 165 456,12 eur a neinvestičné 
dodávateľské faktúry v celkovej sume 427 659,33 eur, spolu s príslušnými dokladmi a zmluvami, 
boli zistené nasledovné nedostatky: 

Výdavky na nákup: 

• dodávku a montáž umývačky riadu s príslušenstvom v sume 1 953,12 eur, uskutočnený  
na základe dodávateľskej faktúry int. č. 91500008,  

• technologického zariadenia do kuchyne, nerezových pracovných stolov, umývacích stolov  
a vozíkov spolu v sume  4 608,00 eur, uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry  
int. č. 91500010,  
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• dodávku a montáž nábytku v sume 13 100,52 eur, uskutočnený na základe dodávateľskej 
faktúry int. č. 91500014,  

• klimatizačnej jednoty a jej montáž v sume 2 963,17 eur, uskutočnený na základe 
dodávateľskej faktúry int. č. 91500091,   

boli nesprávne rozpočtovo zatriedené na podpoložku 717 002 – Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia, rekonštrukcia a modernizácia, čím došlo vo finančnom výkaze k podhodnoteniu 
položky 713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a k nadhodnoteniu položky 
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia. 

Výdavky na: 

• stavebný dozor v celkovej sume 6 130,00 eur, uskutočnené na základe dodávateľských 
faktúr int. č. 91500050, int. č. 91500077 a int. č. 91500082, boli nesprávne rozpočtovo 
zatriedené na položku 716 – Prípravná a projektová dokumentácia, čím došlo  vo finančnom 
výkaze k nadhodnoteniu tejto položky a k podhodnoteniu položky 717 – Realizácia stavieb 
a ich technického zhodnotenia, 

• vypracovanie BOZP plánu investičnej akcie v sume 360,00 eur, uskutočnené na základe 
dodávateľskej faktúry int. č. 91500090 boli nesprávne rozpočtovo zatriedené na podpoložku 
717 003  – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, prístavby, nadstavby, stavebné 
úpravy, čím došlo vo finančnom výkaze k nadhodnoteniu položky 717 – Realizácia stavieb 
a ich technického zhodnotenia a k podhodnoteniu položky 716 – Prípravná a projektová 
dokumentácia, 

• vypracovanie geometrických plánov na odpočívadlá v sume 500,00 eur, uskutočnené  
na základe dodávateľskej faktúry int. č. 91500092 boli nesprávne rozpočtovo zatriedené  
na podpoložku 717 001  – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, realizácia 
nových stavieb, čím došlo vo finančnom výkaze k nadhodnoteniu položky 717 – Realizácia 
stavieb a ich technického zhodnotenia a k podhodnoteniu položky 716 – Prípravná 
a projektová dokumentácia, 

• pripojenie plynu k objektu v sume 216,36 eur, uskutočnené na základe dodávateľskej 
faktúry int. č. 71500021, pripojenie odberného elektrického zariadenia v sume 2 997,94 eur, 
uskutočnené na základe dodávateľskej faktúry int. č. 91500069 boli nesprávne rozpočtovo 
zatriedené na položku 716 – Prípravná a projektová dokumentácia, čím došlo vo finančnom 
výkaze k nadhodnoteniu tejto položky a k podhodnoteniu položky 717 – Realizácia stavieb 
a ich technického zhodnotenia, 

• obstaranie odhŕňačov snehu, snehovej radlice a pracovného náradia v celkovej sume 
2 985,84 eur, uskutočnené na základe dodávateľských faktúr int. č. 201500094,  
int. č. 201501703, int. č. 201501752,  int. č. 201501753 boli nesprávne rozpočtovo 
zatriedené na podpoložku 633006 – Všeobecný materiál, čím došlo vo finančnom výkaze  
k nadhodnoteniu tejto podpoložky a k podhodnoteniu  podpoložky  633004 – Prevádzkové 
stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, 

• honoráre za vystúpenia hudobných skupín a za moderovanie v celkovej sume 1 550,00 eur, 
uskutočnené na základe dodávateľských faktúr int. č. 201501746, int. č. 201501772  
a int. č. 201501784 boli nesprávne rozpočtovo zatriedené na podpoložku 637003 – 
Propagácia, reklama a inzercia, čím došlo vo finančnom výkaze k nadhodnoteniu tejto 
podpoložky a k podhodnoteniu podpoložky  637002 – Konkurzy a súťaže. 

V jednotlivých prípadoch, keď mesto netriedilo rovnorodé druhy výdavkov správne  
podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, nepostupovalo v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 opatrenia  
č. MF/010175/2004-42, podľa ktorého ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 
triedi výdavky na položky a podpoložky a umožňuje tým ich identifikáciu. Súčasne tým 
nepostupovalo podľa ustanovenia § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
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samosprávy a podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
podľa ktorých sa v rozpočte mesta uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne 
určujú a triedia výdavky rozpočtu.  

Mesto v kontrolovanom období poskytlo dotácie za podmienok ustanovených všeobecne 
záväzným nariadením č. 12/2009/VZN v znení dodatku č. 5/2013 o poskytovaní finančných dotácií 
z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území 
mesta na podporu všeobecne prospešných služieb v sume 2 644 917,19 eur. V rámci podprogramu 
12.3 Grantový systém v športe predstavovali poskytnuté dotácie sumu 417 563,00 eur. Všetky 
poskytnuté finančné prostriedky boli vyúčtované v plnej výške, pričom nedočerpaná dotácia v sume 
15,20 eur bola prijímateľom vrátená do rozpočtu mesta. Dotácie boli poskytované v zmysle 
vyhlásených grantových schém alebo priamym zapojením v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový 
rok. 

Preverená bola vzorka 13 dotácií poskytnutých prijímateľom spolu v sume  316 489,00 eur.  

Kontrolou bolo zistené, že mesto v kontrolovanom období pri poskytovaní dotácií 
akceptovalo v siedmich prípadoch (zmluva č. 206/2015/MŠaK, zmluva č. 635/2015/ MŠaK, zmluva 
č. 24/2015/ MŠaK, zmluva č. 23/2015/ MŠaK, zmluva č. 225/2015/ MŠaK, zmluva č. 1037/2015/ 
MŠaK, zmluva č. 241/2015/ MŠaK) žiadosť o poskytnutie dotácie aj napriek skutočnosti,  
že nespĺňala formu predpísanú uvedeným všeobecne záväzným nariadením (čl. 4. ods. 1). V týchto 
prípadoch mesto nepostupovalo podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, podľa ktorého je možné osobe inej ako založenej mestom poskytovať dotácie 
za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením.   

V  štyroch prípadoch pri zúčtovaní poskytnutých dotácií (zmluva č. 206/2015/MŠaK, 
zmluva č. 635/2015/MŠaK, zmluva č. 23/2015/MŠaK, zmluva č. 24/2015/MŠaK) absentovala 
príslušná správa o realizácii projektu, ktorej povinnou súčasťou bola ekonomická časť vyúčtovania 
projektu. V týchto prípadoch vyúčtovania akceptovaného v rozpore s ustanovením čl. 7 ods. 2 
všeobecne záväzného nariadenia bola predložená len ekonomická časť vyúčtovania, t.j. vyúčtovanie 
nebolo úplné. V zmysle čl. III bod 4 predmetných zmlúv o poskytnutí dotácie, boli prijímatelia 
dotácií povinní riadiť sa v celom rozsahu platným všeobecne záväzným nariadením.  

Z preverených dokladov ďalej vyplynulo, že mesto akceptovalo vyúčtovanie poskytnutých 
dotácií: 

• v sume 680,00 eur (zmluva č. 24/2015/MŠak) na základe faktúry č. 20150008, ktorá 
nespĺňala náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. f) zákona  
o účtovníctve, t.j. neobsahovala podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad  
v účtovnej jednotke. Uvedený účtovný doklad nepreukazoval dostatočne oprávnenosť 
účtovaných nákladov (prezenčná listina) podľa čl. 8 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia. 
Súčasne nebolo dodržané ustanovenie čl. III. ods. 4  zmluvy č. 24/2015/MŠaK,  

• v celkovej sume 1 047,00 eur (zmluva č. 21/2015/MŠaK v znení dodatku 1  
č. 67/2015/MŠaK a dodatku 2 č. 917/2015/MŠaK, faktúra č. 2014/78, faktúra č. 7/2015, 
faktúra č. 201547, faktúra č. 3/2015) neoprávnene použitej prijímateľom v rozpore s účelom 
určeným všeobecne záväzným nariadením a ustanovením čl. I ods. 1 a vo väzbe na čl. II 
ods. 8 predmetnej zmluvy. Tým mesto nedodržalo finančnú disciplínu podľa ustanovenia  
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého  
je porušením finančnej disciplíny poskytnutie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, 
ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov. 

Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác malo mesto v kontrolovanom období roka 
2015 upravené vnútornou smernicou o postupe pri obstarávaní zákaziek č. 16/2014/INO, účinnou 
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od 01.06.2014. Uvedenú smernicu nahradila s účinnosťou od 01.05.2015 smernica č. 8/2015/INO  
v znení dodatku č. 1 účinného od 01.11.2015.   

Mesto v roku 2015 realizovalo celkovo 95 verejných obstarávaní. NKÚ SR bola vybraná 
kontrolná vzorka desiatich verejných obstarávaní (jedna nadlimitná zákazka, štyri podlimitné 
zákazky a päť zákaziek vykonaných ako prieskum trhu) v súhrnnej sume predpokladaných hodnôt 
zákaziek 16 220 228,48 eur. Cieľom bolo preveriť stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky  
pri obstarávaní tovarov, prác a služieb v nadväznosti na uzatvorené zmluvy, ako aj dodržanie 
cenových podmienok ustanovených v uzatvorených zmluvách.  

Jediným kritériom pri hodnotení ponuky podlimitnej zákazky „Prekládková stanica 
komunálneho odpadu Liptovský Mikuláš Okoličné“, bola najnižšia celková cena za predmet 
zákazky. Dňa 20.07.2015 zasadala komisia na vyhodnotenie predložených ponúk a vybrala 
úspešného uchádzača. V návrhu zmluvy o dielo úspešného uchádzača bola v zmysle súťažných 
podkladov stanovená celková cena za predmet diela bez DPH v sume 192 870,70 eur. V návrhu 
zmluvy, ako aj v samotnej zmluve o dielo bolo uvedené, že súčasťou celkovej ceny za predmet 
diela je aj rezerva (10 %), ktorá bude použitá len za výnimočných podmienok. 

Pri hodnotení ponúk komisia zistila, že úspešný uchádzač mal nesprávne vyplnenú tabuľku 
– súhrnný rozpočet. Nemal ocenenú 10 % rezervu, ktorá bola súčasťou celkovej ceny zákazky. 
Komisia to považovala za matematickú chybu, preto vykonala opravu, aby bolo možné porovnať 
všetky ponuky. Vykonaním uvedenej zmeny nedošlo k zmene poradia úspešných uchádzačov. 
Komisia nevyužila možnosť písomne požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky, ktorá 
neobsahovala ocenenie rezervy. Mesto s úspešným uchádzačom uzatvorilo zmluvu o dielo  
č. 720/2015/VÝST, kde v čl. 5 bola stanovená cena za predmet diela bez DPH  212 157,77 eur.  
V porovnaní s celkovou cenou bez DPH uvedenou v predloženom návrhu zmluvy o dielo  
to predstavovalo 10% navýšenie (rezerva) v sume 19 287,07 eur. Nevyzvaním na vysvetlenie 
ponuky mesto nevyužilo možnosť v zmysle ustanovenia § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Uzavretím zmluvy o dielo s odlišnými cenovými podmienkami, ako boli uvedené v návrhu 
predloženom v ponuke úspešného uchádzača, mesto nepostupovalo podľa ustanovenia § 45 ods. 1, 
v nadväznosti na ustanovenie § 100 ods. 1 písm. i) a podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona  
o verejnom obstarávaní, čím nebolo zabezpečené uplatňovanie princípu transparentnosti. 

Kontrolou zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr za rok 2015 nebol zistený nesúlad  
so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

Mesto malo v kontrolovanom období vypracovanú smernicu o vybavovaní podnetov 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Schválená bola zastupiteľstvom dňa 
25.06.2015 uznesením č. 87/2015. Vymedzovala podrobnosti podľa zákona o oznamovaní 
protispoločenskej činnosti, t.j. o podávaní a preverovaní podnetov, o oprávneniach zodpovednej 
osoby pri preverovaní podnetov, o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podnet podala, 
o evidovaní podnetov, o oboznamovaní osoby, ktorá podnet podala, s výsledkom jeho preverenia 
a o spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete. V kontrolovanom období mesto neprijalo 
žiadny podnet súvisiaci s protispoločenskou činnosťou.  

 

2.2 Preverenie správnosti vedenia účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky 

Preverená bola spoľahlivosť účtovania a vykazovania skutočností o účtovných prípadoch 
správne, úplne a preukázateľne. Porovnané boli údaje vykázané vo finančných a účtovných 
výkazoch a zaznamenané na príslušných účtoch hlavnej knihy. Kontrolou aplikácie a dodržiavania 
platných postupov účtovania pri obstaraných tovaroch, prácach a službách realizovanou na vzorke 
účtovných dokladov uvedenej v bode 2.1 tohto protokolu boli zistené nasledovné nedostatky: 
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Mesto vo viacerých prípadoch neúčtovalo o vzniknutom záväzku dňom uskutočnenia 
účtovného prípadu, ale až po jeho úhrade (int. č. faktúr 91500003, 91500004, 91500005, 91500017, 
91500018, 91500020).  

Mesto tým nepostupovalo podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona o účtovníctve, vo väzbe  
na ustanovenie § 2 ods. 1 opatrenia č. MF/16786/2007-31, podľa ktorých je účtovná jednotka 
povinná zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom období priebežne, t.j. postupne za sebou,  
ako nastali. Uvedené vplývalo na dodržanie povinností podľa ustanovení § 4 ods. 2 a § 8 ods. 2 
zákona o účtovníctve. 

Mesto zároveň neúčtovalo o preddavkoch poskytnutých na obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku, ktoré boli vopred zmluvne dohodnuté prostredníctvom účtu 052 - Poskytnuté preddavky 
na dlhodobý hmotný majetok. Poskytnuté preddavky boli zaúčtované priamo na ťarchu účtu 042 – 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku: 

- preddavok na obstaranie hmotného majetku - vypracovanie projektovej dokumentácie  
v sume 8 940,00 eur, poskytnutý na základe zmluvy č. 478/2015/ŽP (dodávateľská faktúra 
int. č. 91500029),  

- preddavok na obstaranie hmotného majetku - pripojovací poplatok do distribučnej sústavy 
v sume 2 997,94 eur, poskytnutý na základe zmluvy č. 4300033430 (dodávateľská faktúra 
int. č. 91500069),  

- preddavok na obstaranie hmotného majetku – realizácia diela v sume 5 764,00 eur, 
poskytnutý na základe zmluvy č. 150095 (dodávateľská faktúra int. č. 91500085).  

Neúčtovaním o preddavkoch poskytnutých na účely obstarania dlhodobého hmotného 
majetku do splnenia dodávky zo strany dodávateľa, nepostupovalo mesto podľa ustanovenia § 26 
ods. 5 opatrenia č. MF/16786/2007-31, čo malo vplyv na dodržanie ustanovení § 4 ods. 2 a § 8 ods. 
2 zákona o účtovníctve, podľa ktorých je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne,  
t. j. podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov. 

Účtovná závierka mesta za kontrolované účtovné obdobie bola zostavená ako riadna účtovná 
závierka k 31.12.2015. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady účtovná jednotka aplikovala 
konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. Účtovnú závierku tvorili zákonom určené 
súčasti, t.j. súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Kontrolou bolo zistené, že účtovná závierka 
obsahovala v rámci všeobecných náležitostí nesprávny názov účtovnej jednotky, čo nebolo v súlade 
s ustanovením § 17 ods. 2 písm. a) zákona o účtovníctve. 

Konečné zostatky všetkých účtov vykázaných v súvahe k poslednému dňu účtovného 
obdobia boli zhodné so začiatočnými stavmi účtov k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho 
účtovného obdobia. Obsahové vymedzenie položiek účtovných výkazov nadväzovalo na príslušné 
syntetické účty rámcovej účtovej osnovy a analytické účty vytvorené účtovnou jednotkou, uvedené 
v účtovom rozvrhu. V účtovných výkazoch boli vykazované požadované informácie za bežné 
účtovné obdobie a informácie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Účtovná závierka 
bola zostavená v zákonom stanovenej lehote.  

Riadna účtovná závierka mesta zostavená za účtovné obdobie roku 2015 bola dňa 
22.03.2016 overená audítorom. Z obsahu auditu vyplýva, že účtovná závierka zobrazuje objektívne 
a pravdivo finančnú situáciu mesta k 31.12.2015 a výsledky jeho hospodárenia za rok, ktorý  
sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. V rámci overovania účtovnej 
závierky audítorom bol preverený aj súlad dodržiavania povinností podľa požiadaviek upravených 
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom neboli zistené nedostatky.  
Na základe vykonaného overenia je konštatované, že neboli zistené významné skutočnosti, ktoré  
by spochybňovali súlad mesta s požiadavkami tohto zákona. Zastupiteľstvo zobralo predmetný 
audit na vedomie.  
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Mesto dňa 27.06.2016 vyhotovilo konsolidovanú výročnú správu za účtovné obdobie roku 
2015, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie bol dňa 25.07.2016 
overený audítorom. Z obsahu auditu vyplýva, že účtovné informácie uvedené v konsolidovanej 
výročnej správe mesta za rok 2015 sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade  
s  konsolidovanou účtovnou závierkou za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

 

3. Nakladanie s majetkom mesta 

3.1 Správnosť a úplnosť evidencie majetku a záväzkov 

Povinnosťou mesta bolo zabezpečiť evidenciu svojho majetku v súlade so zákonom 
o majetku obcí v nadväznosti na zákon o účtovníctve. V roku 2015 sa mesto pri evidovaní, 
účtovaní, oceňovaní a odpisovaní majetku riadilo vnútorným predpisom pre vedenie účtovníctva  
zo dňa 20.12.2011 v znení neskorších dodatkov.  

Celková hodnota majetku mesta podľa súvahy k 31.12.2015 predstavovala sumu  
104 370 767,78 eur (hodnota brutto), z toho: 

• neobežný majetok predstavoval sumu 69 186 366,55 eur (66,29 %), 
• obežný majetok predstavoval sumu 35 172 048,66 eur (33,70 %),         
• časové rozlíšenie predstavovalo sumu 12 352,57 eur (0,01 %). 

 
Tabuľka č. 3 Štruktúra dlhodobého majetku mesta v eur 

Druh majetku 
Stav 

k 01.01.2015 
Prírastky Úbytky 

Stav 
k 31.12.2015 

013 Software 213 642,49 2 640,00 0,00 216 282,49 
041 Obstaranie DNM 0,00 2 640,00 2 640,00 0,00 
Dlhodobý nehmotný majetok spolu 213 642,49 5 280,00 2 640,00 216 282,49 
021 Stavby 32 102 093,28 2 059 157,49 3 194 237,49 30 967 013,57 
022 Stroje, prístroje, ... 887 053,09 241 823,84 207 147,68 921 729,25 
023 Dopr. prostriedky 226 750,67 1 370,48 49 843,13 178 278,02 
031 Pozemky 23 290 499,42 585 190,72 698 344,28 23 177 345,86 
032 Umelecké diela a zbierky 507 267,41 1 500,00 1 500,00 507 267,41 
042 Obstaranie DHM 2 788 660,76 2 226 046,69 2 353 062,90 2 661 644,55 
Dlhodobý hmotný majetok spolu 59 802 324,63 5 127 255,58 6 516 301,55 58 413 278,66 
061 Podielové CP  446 432,00 39 400,00 0,00 485 832,00 
062 Podielové CP a podiely 
v spoločnosti s podstatným  vplyvom 9 027 892,40 0,00 0,00 9 027 892,40 
063 Realizovateľné CP 849 677,00 193 404,00 0,00 1 043 081,00 
043 Obstaranie DFM 0,00 193 304,00 193 304,00 0,00 
Dlhodobý finančný majetok spolu 10 324 001,40 426 108,00 193 304,00 10 556 805,40 

Dlhodobý majetok spolu: 70 339 968,52 5 558 643,58 6 712 245,55 69 186 366,55 

(zdroj: individuálna účtovná závierka k 31.12.2014 a k 31.12.2015) 

Najväčšie prírastky v priebehu roka 2015 boli na majetkových účtoch 042 – Obstaranie 
dlhodobého hmotného majetku (+2 226 046,67 eur) a 021 – Stavby (+2 059 157,49 eur). Podobne 
najväčšie úbytky nastali na majetkových účtoch 021 – Stavby (-3 194 237,49 eur) a 042 – 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-2 353 062,90 eur).  

Porovnaním účtovnej evidencie dlhodobého majetku uvedenej v hlavnej knihe a v súvahe 
k 31.12.2015 na jednej strane s účtovnými údajmi v inventarizačných zápisoch dlhodobého majetku 
k 31.12.2015 na strane druhej neboli zistené rozdiely.  
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Tabuľka č. 4 Hodnota (brutto, netto) dlhodobého majetku v eur                                                                                                                           

Majetkový účet 
                    Hodnota dlhodobého majetku  
                                  k 31.12.2015 

 

brutto korekcia         netto 

013 - Softvér 216 282,49 212 719,49 3 563,00 

018 - DDNM 0,00 0,00 0,00 

021 - Stavby 30 967 013,57 11 138 582,75 19 828 430,82 

022 - Samostatné hnuteľné veci 921 729,25 852 374,26 69 354,99 

023 - Dopravné prostriedky 178 278,02 140 755,02 37 523,00 

031 - Pozemky 23 177 345,86 0,00 23 177 345,86 

042 - Obstaranie DHM  2 661 644,55 904 986,48 1 756 658,07 

061 - Podielové CP 485 832,00 454 960,00 30 872,00 
062 - Podielové CP a podiely v spoločnosti s 
         podstatným  vplyvom 9 027 892,40 167 343,80 

 
8 860 548,60 

063 - Realizovateľné CP 1 043 081,00 0,00 1 043 081,00 

Spolu 69 186 366,55 13 871 721,80 55 314 644,75 
(zdroj: individuálna účtovná závierka k 31.12.2015) 

Preverenie správnosti evidencie majetku mesta, jeho ocenenia a účtovania vykonal NKÚ SR 
na vybraných účtoch majetkových aktív (021 – Stavby, 023 – Dopravné prostriedky a 031 – 
Pozemky). Vybraná vzorka pozostávala z  ôsmich stavieb v súhrnnej hodnote 4 653 231,73 eur, 33 
pozemkov v súhrnnej hodnote 25 711,54 eur a štyroch dopravných prostriedkov v súhrnnej hodnote 
43 028,78 eur. 

Kontrolou bolo zistené, že mesto viedlo v majetkovej evidencii na účte 031 – Pozemky 18 
pozemkov s nulovou hodnotou: 

- k.ú. Liptovský Mikuláš: parcelné číslo 1483/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1147 
m2, parcelné číslo 1483/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 323 m2, parcelné číslo 
1483/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2, parcelné číslo 1483/8 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 13 m2, parcelné číslo 1483/9 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 184 m2, parcelné číslo 1483/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, 
parcelné číslo 1483/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parcelné číslo 1483/12 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parcelné číslo 1483/13 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 18 m2, parcelné číslo 1483/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
111 m2 a parcelné číslo 1483/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, 

- k.ú. Palúdzka: parcelné číslo 2098/134 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1889 m2, 
parcelné číslo 2098/140 zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m2, parcelné číslo 
2098/145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 258 m2, parcelné číslo 2098/150 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 231 m2 a parcelné číslo 2098/151 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2579 m2, 

- k.ú. Ráztoky: parcelné číslo 4/144 ostatné plochy o výmere 164 m2 a parcelné číslo 4/145 
ostatné plochy o výmere 223 m2. 

Predmetné pozemky boli mestom nadobudnuté na základe troch kúpnych zmlúv  
(V 378/2005 - k.ú. Liptovský Mikuláš, V 910/2007 - k.ú. Ráztoky, V 4084/2008 - k.ú. Palúdzka), 
pričom obstarávacia cena predstavovala podľa každej zmluvy osobitne 1,00 Sk za všetky podľa nej 
kupované nehnuteľnosti spolu. Prechodom na menu EURO bolo na základe každej zmluvy 
účtované v ekvivalentnej obstarávacej hodnote 0,03 eur len o jednom z nadobudnutých pozemkov. 
Mesto tak podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve neocenilo 18 predmetných 
pozemkov.  
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Tabuľka č. 5 Majetok mesta  

Štruktúra majetku  Majetok v eur (brutto)  Rozdiel stavu majetku 

Stav k 01.01. 
2015 

Prírastky v roku 
2015 

Úbytky v roku 
2015 

Stav k 31.12. 
2015 

v eur v % 

1. Majetok 103 818 825,02 478 972 169,07 478 520 226,31 104 370 767,78 551 942,76 0,53 

1. Neobežný majetok 70 339 968,52 5 558 643,58 6 712 245,55 69 186 366,55 -1 153 601,97 -1,64 

1.1 Dlhodobý nehmotný 
      majetok 

213 642,49 5 280,00 2 640,00 216 282,49 2 640,00 1,24 

1.2 Korekcie k DNM 211 403,49 1 3160 0,00 212 719,49 1 316,00 0,62 

1.3 Dlhodobý hmotný 
majetok 

59 802 324,63 5 127 255,58 6 516 301,55 58 413 278,66 -1 389 045,97 -2,32 

1.4 Korekcie k DHM 13 185 630,42 2 513 989,86 2 662 921,77 13 036 698,51 -148 931,91 -1,13 

1.5 Dlhodobý finančný 
      majetok 

10 324 001,40 426 108,00 193 304,00 10 556 805,40 232 804,00 2,25 

1.6 Korekcie k dl. finanč.   
      majetku 

522 178,23 100 125,57 0,00 622 303,80 100 125,57 19,17 

2. Obežný majetok 33 460 920,08 473 504 428,81 471 793 300,23 35 172 048,66 1 711 128,58 5,11 

2.1 Zásoby 34 418,89 76 998,94 64 366,87 47 050,96 12 632,07 36,70 

2.2 Zúčtovanie medzi  
      subjektmi verejnej správy 

28 494 993,98 2 392 824,27 1 317 773,02 29 570 045,23 1 075 051,25 3,77 

2.3 Dlhodobé pohľadávky 279 456,06 0,00 136 786,97 142 669,09 -136 786,97 -48,95 

2.4 Krátkodobé pohľadávky 2 539 599,24 9 470 010,10 9 523 427,93 2 486 171,41 -53 427,83 -2,10 

2.5 Finančné účty 2 112 451,91 461 564 595,50 460 750 945,44 2 926 101,97 813 650,06 38,52 

3. Časové rozlíšenie 17 936,42 9 096,68 14 680,53 12 352,57 -5 583,85 -31,13 

(zdroj: individuálna účtovná závierka k 31.12.2014 a k 31.12.2015) 

Podľa inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vykonanej 
k 31.12.2015 a podľa hlavnej knihy k 31.12.2015 bola celková výška pohľadávok mesta v sume 
2 628 850,50 eur, z toho: 

• pohľadávky evidované na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky celkom boli  
vo výške 116 792,07 eur, 

• pohľadávky evidované na účte 315 – Ostatné pohľadávky boli vo výške 1 067,05 eur,  
• pohľadávky evidované na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších 

územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom 
boli vo výške 870 797,90 eur, 

• pohľadávky evidované na účte 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších 
územných celkov boli vo výške 702 279,86 eur, 

• pohľadávky evidované na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom boli vo výške 
3 321,35 eur,  

• pohľadávky evidované na účtoch účtovej skupiny 37 – Iné pohľadávky a záväzky 
predstavovali sumu 934 592,27 eur. 
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Tabuľka č. 6 Prehľad o pohľadávkach podľa lehoty splatnosti  

Druh pohľadávky podľa lehoty splatnosti údaje v eur 

 
k 01.01.2015 

(netto) 
z toho po lehote 

splatnosti 
k 31.12.2015 

(netto) 
z toho po lehote 

splatnosti 

31 Pohľadávky spolu  
z toho:   1 762 408,89 1 376 510,04  1 690 936,88 1 388 619,86 
314 –Poskytnuté prevádzkové preddavky 151 964,62   116 792,07   
315 –Ostatné pohľadávky 6,00    1 067,05 
318 -Pohľadávky z nedaňových príjmov  961 089,01  726 916,62  870 797,90 685 123,52 
319 -Pohľadávky z daňových príjmov,  
z toho:     648 680,26  649 593,42  702 279,86  685 338,07 

- daň z nehnuteľností   648 268,99  649 155,91 701 741,33  702 932,46* 
- daň za psa  411,27 437,51 538,53 563,88* 
- daň z nehnuteľností penále 19 376,87 19 376,87 18 158,27 18 158,27 
- daň za psa penále     

335 -Pohľadávky  voči  zamestnancom  2 920,60  3 321,35  
37 - Iné pohľadávky a záväzky ,  
z toho: 1 053 725,81 466 137,16 934 592,27 466 126,17 
378 - Iné pohľadávky 772 269,75 466 137,16 786 109,33 466 126,17 

(zdroj: individuálna účtovná závierka k 31.12.2014 a k 31.12.2015) 
* údaj po lehote splatnosti je vyšší oproti stavu k 31.12. o prijaté preplatky 

Výška pohľadávok mesta k 01.01.2015 bola podľa hlavnej knihy v sume 2 819 055,30 eur. 
Pohľadávky mesta tak v priebehu roka 2015 klesli o 190 204,80 eur. Objem dlhodobých 
pohľadávok mesta k 31.12.2015 klesol oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka  
o 136 786,97 eur (49,00 %) a dosiahol sumu 142 669,09 eur. Krátkodobé pohľadávky klesli oproti 
predchádzajúcemu roku o 53 417,83 eur a dosiahli 2 486 181,41 eur.  

Podľa údajov (brutto) poskytnutých mestom pohľadávky po lehote splatnosti boli: 
• k 01.01.2015 v sume 1 842 647,20 eur (65,36 % z celkových pohľadávok k 01.01.2015), 
• k 31.12.2015 v sume  1 854 746,03 eur (70,55  % z celkových pohľadávok k 31.12.2015). 

Celková výška záväzkov mesta k 31.12.2015 predstavovala sumu 16 318 962,16 eur,  
z toho: 

• záväzky 321 – Dodávatelia predstavovali sumu 342 357,83 eur , 
• záväzky 324 – Prijaté preddavky predstavovali sumu 432 388,05 eur, 
• záväzky 325 – Ostatné záväzky predstavovali sumu 327 883,23 eur,  
• záväzky 326 – Nevyfakturované dodávky predstavovali sumu 10 879,10 eur,  
• záväzky 331 – Zamestnanci predstavovali sumu 144 772,64 eur,  
• záväzky 336 – Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravotného poistenia predstavovali 

sumu 89 461,54 eur,  
• záväzky 342 – Ostatné priame dane predstavovali sumu 16 526,96 eur,  
• záväzky 379 – Iné záväzky predstavovali sumu 57 640,96 eur,  
• záväzky v účtovnej skupine 46 – Bankové úvery predstavovali sumu 7 923 886,47 eur 

(pozostávali z dlhodobých bankových úverov v sume 6 672 609,02 eur a z bežných 
bankových úverov v sume 1 251 277,45 eur), 

• záväzky v účtovej skupine 47 – Dlhodobé záväzky predstavovali sumu 6 952 322,76 eur. 

V roku 2015 záväzky v lehote splatnosti tvorili z väčšej časti záväzky voči ŠFRB, 
dodávateľské záväzky, záväzky voči zamestnancom a prijaté preddavky. Záväzky splatné  
do jedného roka predstavovali sumu 1 442 752,93 eur. Jednalo sa predovšetkým o dodávateľské 
faktúry, prijaté preddavky, záväzky voči zamestnancom a zúčtovanie s orgánmi sociálneho  
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a zdravotného poistenia (mzdy za december 2015), ostatné priame dane a pod. Záväzky splatné  
od jedného do piatich rokov evidovalo mesto vo výške 107 060,83 eur a tvorili ich záväzky z nájmu 
– lízing vo výške 8 056,94 eur, záväzok – Fond na udržanie výsledku projektu „Športové centrá 
mládeže pre mimoškolské aktivity“ z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške  
8 041,94 eur, zábezpeky na bytové a nebytové priestory vo výške 90 701,17 eur a iné záväzky  
vo výške 280,76 eur. Celkové záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov  
vo výške 6 826 142,91 eur tvoria záväzky voči ŠFRB. 

Evidovaná výška dlhodobých záväzkov mesta k 31.12.2015 zodpovedala zistenej 
skutočnosti, t.j. stavu vyplývajúcemu z predložených zmlúv a zákonných povinností. Kontrolou 
účtovania záväzkov podľa platných postupov účtovania neboli zistené rozdiely a nedostatky.  

 
Tabuľka č. 7 Záväzky mesta podľa doby splatnosti 
Ukazovateľ Skutočnosť v eur Index 

2015/2014 k 31.12.2014 k 31.12.2015 
Záväzky spolu 16 725 593,14 16 318 962,16 0,98 
z toho:    

- dlhodobé záväzky 7 231 125,94 6 952 322,76 0,96 
- krátkodobé záväzky 1 466 882,85 1 442 752,93 0,98 
- bankové úvery a výpomoci 8 027 584,35 7 923 886,47 0,99 

Záväzky po lehote splatnosti spolu  19 359,24 1 029,92 0,05 
z toho:    

- záväzky po lehote splatnosti 60 dní 19 359,24 1 029,92 0,05 
Podiel záväzkov po lehote splatnosti na bežných 
príjmoch mesta predchádzajúceho roka v % 

0,01 0,01 1,00 

(zdroj: individuálna účtovná závierka k 31.12.2014 a k 31.12.2015) 

Mesto v kontrolovanom období evidovalo záväzky po lehote splatnosti vo výške  
1 029,92 eur - záväzok na depozite z dôvodu neprevzatia peňazí predávajúcim za odkúpený 
pozemok. 

Preverením vykazovania záväzkov bolo zistené, že mesto vo finančnom výkaze FIN 6 – 04 
správne uviedlo záväzok ako záväzok po lehote, avšak nebol vykázaný ako uznaný záväzok 60 
a viac dní po lehote splatnosti, čo nebolo v súlade s opatrením č. MF/21513/2012-31. 

Účtovná jednotka bola v kontrolovanom období povinná inventarizovať majetok, záväzky  
a rozdiel majetku a záväzkov podľa ustanovení § 29 a § 30 zákona o účtovníctve. V podmienkach 
mesta upravovala túto oblasť smernica o postupe pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov zo dňa 05.11.2015.  

V roku 2015 mesto vykonalo inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2015 na základe príkazného listu primátora č. 5/2015 zo dňa 05.11.2015. 
Príkazným listom bola menovaná ústredná inventarizačná komisia a 13 čiastkových 
inventarizačných komisií. 

Čiastkové inventarizačné komisie v zmysle príkazného listu vypracovali inventúrne súpisy 
spolu s čiastkovými inventarizačnými zápismi. Po ich predložení ústrednej inventarizačnej komisii 
bol vyhotovený inventarizačný zápis súhrnný z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov vykonanej k 31.12.2015. 

                          

3.2 Nakladanie s majetkom a majetkovými právami 

V kontrolovanom období hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta upravovali zásady 
hospodárenia s majetkom, ktoré boli menené uznesením zastupiteľstva č. 102/2014 zo dňa 
23.10.2014, pričom týmto dňom nadobudli aj účinnosť. 
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Kontrolou zásad hospodárenia bolo zistené, že podľa ustanovenia Článku 4 ods. 3.1 
schváleniu primátorom podliehajú všetky nájmy pozemkov, budov a nebytových priestorov s dobou 
nájmu do päť rokov vrátane, s výnimkou krátkodobého nájmu nebytových priestorov v správe 
mestských organizácií, keď doba nájmu neprekročí jeden mesiac, čo bolo v rozpore s ustanovením 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého doba krátkodobého prenájmu nesmie 
prekročiť desať dní. Z uvedeného vyplýva, že zásady hospodárenia upravovali krátkodobý 
prenájom nebytových priestorov v správe mestských organizácií nad rámec zákona o majetku obcí. 

Spôsob nakladania s majetkom a majetkovými právami bol preverený na vybranej vzorke 
piatich kúpnych zmlúv, 11 nájomných zmlúv a troch zmlúv o výpožičke. 

Mesto dňa 16.07.2015 uzatvorilo s obchodnou spoločnosťou kúpnu zmluvu  
č. 454/2015/Práv., na základe ktorej jej v katastrálnom území Liptovský Mikuláš odpredalo stavbu: 
„VÝMENNÍKOVÁ STANICA" súpisné č. 4333 na pozemku parcela č. KN-C 2941/39, pozemok 
parcela č. KN-C 2941/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 327 m2 a pozemok parcela č. KN-C 
2941/123 zastavané plochy a nádvoria o výmere 505 m2 (pozemky spolu o výmere 832 m2). Kúpna 
cena predstavovala sumu 58 900,00 eur, čo bola kúpna cena navrhnutá kupujúcim v návrhu  
na odkúpenie, podaným v rámci obchodnej verejnej súťaže. Všeobecná hodnota predmetu prevodu 
bola podľa znaleckého posudku, ktorý si dalo vypracovať mesto stanovená na 58 900,00 eur, 
pričom hodnota stavby predstavovala 14 110,54 eur a hodnota pozemkov predstavovala 44 744,96 
eur, t.j. 53,78 eur/m2.  

V deň podpisu kúpnej zmluvy č. 454/2015/Práv. podala táto obchodná spoločnosť žiadosť 
o prenájom časti pozemku parcela č. KN-C 2941/92 zastavané plochy a nádvoria o výmere  
cca. 500 m2 (v skutočnosti išlo o pozemok s výmerou 788 m2) susediaci s pozemkom, ktorý 
nadobudla ako kupujúci na základe zmluvy č. 454/2015/Práv. Následne dňa 24.08.2015 bola 
žiadosť doplnená a prenájom bol zmenený na odkúpenie pozemku.   

Komisia územného rozvoja a výstavby zastupiteľstva dňa 02.09.2015 súhlasila so žiadosťou 
o odpredaj predmetného pozemku za účelom vybudovania oddychovej zóny, parku, ihriska pre deti, 
a to k objektu bývalej „Výmenníkovej stanice“, ktorá bude zrekonštruovaná na polyfunkčný objekt 
– kaviareň a fitnes centrum s tým, že predmetný pozemok bude verejne prístupný počas otváracej 
doby kaviarne. Mesto listom č. Práv.2015/04219-02/DZR zo dňa 07.09.2015 oznámilo obchodnej 
spoločnosti, že vedenie mesta súhlasí s predajom predmetného pozemku, avšak prevod vlastníctva 
podlieha schváleniu zastupiteľstvom. Ďalej bolo obchodnej spoločnosti oznámené, že kúpna cena 
bude stanovená podľa znaleckého posudku, pričom minimálna sadzba pozemkov v predmetnej 
lokalite v zmysle platných zásad hospodárenia bola stanovená na 33,00 eur/m2 – 66,00 eur/m2.  

Všeobecná hodnota pozemku bola podľa znaleckého posudku, ktorý si dala vypracovať 
obchodná spoločnosť, stanovená na 21 200,00 eur, čo predstavovalo 26,89 eur/m2. Podľa vyjadrenia 
mesta (list č. Práv. zo dňa 17.10.2016) znížená kúpna cena 26,90 eur/m2 bola z dôvodu trasovaných 
inžinierskych sietí cez pozemok. Kontrolou bolo zistené, že inžinierske siete prechádzali  
aj cez pozemok, ktorý obchodná spoločnosť kúpila v júli 2015 na základe kúpnej zmluvy 
454/2015/Práv. (Čl. 4 ods. 2, podľa ktorého kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý, že cez pozemok 
parcela č. KN-C 2941/123 sú trasované inžinierske siete verejného vodovodu a teplovodného 
potrubia vo vlastníctve predávajúceho), pričom cena pozemku predstavovala sumu 53,78 eur/m2. 

Zastupiteľstvo uznesením č. 127/2015 zo dňa 15.10.2015 schválilo 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov predaj uvedeného pozemku obchodnej spoločnosti (parcela č. KN-C 2941/133 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 788 m2) podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíval v zriadení vecných bremien,  
a to  v časovo neobmedzenom práve uloženia teplovodného kanála cez pozemok a v práve 
verejného užívania pozemku obyvateľmi mesta (vybudovaná oddychová zóna, park a ihrisko) počas 
prevádzkovej doby polyfunkčného objektu. Kúpna cena predstavovala sumu 21 200,00 eur,  
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t.j. 26,90 eur/m2, čo bolo o 6,10 eur/m2 menej ako minimálna sadzba za predaj pozemkov 
v príslušnej zóne mesta podľa zásad hospodárenia. Podľa ustanovenia Čl. 5 písm. D zásad 
hospodárenia pri prevodoch majetku z dôvodu osobitného zreteľa, môže byť sadzba cien  
za odpredaj pozemku znížená na základe uznesenia zastupiteľstva (cena môže byť upravená  
na výšku stanovenú v znaleckom posudku alebo symbolickú). NKÚ SR nebolo predložené 
uznesenie zastupiteľstva, ktorým by bola schválená znížená sadzba za odpredaný pozemok z 33,00 
eur/m2 na 26,90 eur/m2. Rozdiel ceny, za ktorú mal byť pozemok predaný podľa platných zásad 
hospodárenia a skutočnou cenou, za ktorú bol pozemok odpredaný predstavoval sumu 4 806,80 eur. 

Mesto predajom pozemku parcela č. KN-C 2941/133 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
788 m2 za cenu 26,90 eur/m2 bez uznesenia zastupiteľstva, ktorým by bolo schválené zníženie 
sadzby za odpredaj pozemku z 33,00 eur/m2 na 26,90 eur/m2, nepostupovalo podľa ustanovenia  
Čl. 5 písm. D zásad hospodárenia, podľa ktorého minimálne sadzby za predaj pozemkov 
v jednotlivých zónach mesta sú určené v prílohe týchto zásad (t.j. 33,00 eur/m2 – 66,00 eur/m2) 
v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce  
sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. 

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecných bremien č. 1000/2015/Práv. bola uzatvorená 
dňa 07.12.2015. Podľa ustanovenia Čl. III. ods. 3.3 tejto kúpnej zmluvy sa kupujúci zaviazal,  
že na vlastné náklady preloží informačnú tabuľu mesta a dopravnú značku nachádzajúcu  
sa na predmetnom pozemku a osadí ich v danej lokalite. Súčasne podľa ustanovenia Čl. IV. ods. 4.4 
sa kupujúci zaviazal vybudovať oddychovú zónu, park a ihrisko pre deti a trpieť verejné užívanie 
pozemku verejnosťou počas prevádzkovej doby budúceho polyfunkčného objektu, pričom v kúpnej 
zmluve nebol dohodnutý termín, kedy má byť kupujúcim oddychová zóna zhotovená. Fyzickou 
obhliadkou predmetného pozemku bolo zistené, že ku dňu ukončenia kontroly (11 mesiacov  
od uzavretia kúpnej zmluvy) značky neboli preložené a práce na oddychovej zóne neboli začaté. 

 V roku 2015 mesto uzatvorilo dve nájomné zmluvy1 podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) 
zákona o majetku obcí priamym nájmom, pričom zámer prenajať nebytové priestory nebol 
zverejnený. Uvedená skutočnosť bola v rozpore s ustanovením § 9a ods. 9 v nadväznosti  
na ustanovenie § 9a ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého mesto zverejní zámer prenajať 
svoj majetok na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke a v regionálnej tlači. Nezverejnením 
zámeru prenajať uvedené nebytové priestory mesto nevytvorilo vhodné podmienky na súťaž, 
neumožnilo prihlásiť sa väčšiemu počtu záujemcov a tým získať možnosť výberu.  

Dňa 12.12.2013 mesto uzatvorilo s obchodnou spoločnosťou zmluvu o postúpení práv 
a povinností zo zmluvy, predmetom ktorej bol nájom nebytového priestoru č. 5 nachádzajúceho  
sa v objekte kultúrneho domu v Palúdzke. Nájomná zmluva bola uzatvorená v súlade s ustanovením 
Čl. 4 písm. A ods. 3.1 zásad hospodárenia, podľa ktorého schváleniu primátorom mesta podliehajú 
všetky nájmy pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov s dobou nájmu do päť rokov. Doba 
nájmu bola dohodnutá na dobu určitú do 31.08.2014 (t.j. 8 mesiacov). Následne dňa 27.08.2014 
mesto uzatvorilo s nástupníckou obchodnou spoločnosťou zmluvu o nájme nebytových priestorov  
č. 860/2014/SMM/NP, predmetom ktorej bolo opätovné prenajatie tohto nebytového priestoru,  
a to napriek skutočnosti, že zámer o prenájme nebytového priestoru nebol zverejnený. Zmluva bola 
uzatvorená na dobu určitú od 01.09.2014 do 31.07.2019, t.j. na 4 roky a 11 mesiacov. Celková doba 
nájmu na základe takto uzatvorených zmlúv predstavovala 5 rokov a 7 mesiacov,  
pričom uzatvorenie nájmu nebolo schválené zastupiteľstvom. Mesto uzatvorením nájomnej zmluvy 
č. 860/2014/SMM/NP bez schválenia zastupiteľstvom nepostupovalo v súlade s ustanovením Čl. 4 
písm. A ods. 2.10 zásad hospodárenia, podľa ktorého schváleniu zastupiteľstvom podliehajú nájmy 

                                                 
1 zmluva o nájme nebytových priestorov č. 705/2015/BaNP zo dňa 11.08.2015, predmetom ktorej bol prenájom 
nebytových priestorov o výmere 15,91 m2, zmluva o nájme nebytových priestorov č. 597/2015/BaNP zo dňa 
30.06.2015, predmetom ktorej bol prenájom nebytových priestorov o výmere 13,24 m2 
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a výpožičky pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov s dobou nájmu, resp. výpožičky  
nad päť rokov. 

Kontrolou uzatvorených zmlúv o výpožičke bolo zistené, že mesto dňa 01.05.2014 
uzatvorilo s honorárnym konzulom zmluvu o výpožičke nebytových priestorov č. 306/2016/BaNP 
o celkovej výmere 105,40 m2. Výpožička bola uzatvorená na dobu určitú od 01.05.2014  
do 30.04.2019, t.j. 5 rokov. Podľa ustanovenia Čl. III. ods. 2. zmluvy o výpožičke,  
ak vypožičiavateľ plní podmienky zmluvy a minimálne dva mesiace pred uplynutím doby 
výpožičky neoznámi požičiavateľovi, že nemá záujem ukončiť zmluvu o výpožičke, má prednostné 
právo na jej predĺženie a bude automaticky predĺžená zo strany požičiavateľa. Z uvedeného 
vyplýva, že po splnení podmienky uvedenej v ustanovení Čl. III ods. 2. zmluvy o výpožičke bude 
doba výpožičky dlhšia ako 5 rokov, čo je v rozpore s ustanovením Čl. 4 písm. A ods. 2.10 zásad 
hospodárenia (výpožička nebytových priestorov na dobu dlhšiu ako päť rokov podlieha schváleniu 
zastupiteľstvom).  

Preverením zverejňovania zmlúv na internetovej stránke mesta  podľa zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám neboli zistené nedostatky. Preverené zmluvy boli zverejnené v lehote  
na zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy.  

Proces vyraďovania a likvidácie neupotrebiteľného majetku mesta bol upravený  
v Čl. 13 zásad hospodárenia. Likvidačná komisia mesta uskutočňovala likvidáciu prebytočného, 
neupotrebiteľného, poškodeného, prípadne morálne opotrebeného majetku na návrh príslušného 
vedúceho zamestnanca útvaru. Ak išlo o majetok, ktorého zostatková hodnota bola vyššia  
ako 5 000,00 eur/vec, bol potrebný k návrhu na likvidáciu súhlas primátora. Pokiaľ zostatková 
hodnota bola vyššia ako 16 600,00 eur/vec, bolo potrebné k návrhu na likvidáciu priložiť uznesenie 
zastupiteľstva. 

V roku 2015 likvidačná komisia vyradila neupotrebiteľný majetok na základe ôsmich 
protokolov, pričom NKÚ SR bol preverený spôsob likvidácie neupotrebiteľného majetku na vzorke 
štyroch protokolov o vyradení. Kontrolou bolo zistené, že mesto majetok z účtovnej a majetkovej 
evidencie vyradilo na základe protokolov o vyradení majetku, t. j. v deň keď likvidačná komisia 
rozhodla o vyradení neupotrebiteľného majetku a nie v deň, keď došlo k jeho fyzickému 
zlikvidovaniu. Mesto tým nepostupovalo v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 opatrenia  
č. MF/16786/2007-31, podľa ktorého dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde 
k pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim 
z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom 
účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii doklady,  
ktoré dokumentujú tieto skutočnosti, v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve, 
podľa ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo 
a vecne súvisia. Pri likvidácii majetku realizovanej podľa predložených dokladov v mesiacoch 
október a november nasledujúceho účtovného obdobia neboli zistené uvedené nedostatky. 

Stav vo vymáhaní pohľadávok mesta bol preverený na vybranej vzorke 19 prípadov 
nedoplatkov2. Pohľadávky vybranej vzorky boli v sume 754 991,21 eur, čo predstavovalo 28,72 % 
z celkových pohľadávok mesta k 31.12.2015.    

Kontrolou bolo zistené, že preverované pohľadávky vznikli v rozpätí rokov 2002 až 2015, 
pričom mesto začalo reálne vo veci ich vymáhania konať až v roku 2015 (zasielaním predžalobných 
výziev na zaplatenie, podávaním žalôb na príslušnom súde, zasielaním predexekučných výziev  
a podaním návrhov na výkon exekúcie). Do roku 2015 mesto nekonalo, alebo konalo  

                                                 
2 päť nedoplatkov na dani z nehnuteľností, päť nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad, dvoch 
nedoplatkov na nájomnom za nebytové priestory, sedem nedoplatkov za nájom bytových priestorov a jedna pohľadávka 
zo zmluvnej pokuty 
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len sporadicky (zasielalo upomienky na zaplatenie nedoplatku) a nevyužilo všetky prostriedky  
na ich vymoženie, čím nepostupovalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku 
obcí, podľa ktorého orgány mesta sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu 
majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými 
orgánmi.  

Kontrolou bolo ďalej zistené, že mesto prevereným dlžníkom za nezaplatenie miestneho 
poplatku za komunálny odpad nevyrubilo žiadny sankčný úrok (resp. úrok z omeškania). 
Nevyrubením sankčného úroku za nezaplatený poplatok za zdaňovacie obdobie rokov 2002 až 2010 
v päťročnej lehote od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt povinný poplatok zaplatiť, mesto 
nepostupovalo podľa ustanovenia § 35b ods. 1 písm. a) zákona o správe daní, podľa ktorého 
správca dane vyrubí sankčný úrok daňovému subjektu, ak daň priznanú v daňovom priznaní  
alebo hlásení alebo vlastnú daňovú povinnosť priznanú v daňovom priznaní nezaplatí v lehote  
alebo vo výške podľa osobitného zákona, v nadväznosti na § 35b ods. 9 zákona o správe daní, 
podľa ktorého sankčný úrok nemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom 
daňový subjekt daň nezaplatil v lehote uvedenej v rozhodnutí alebo v lehote ustanovenej týmto 
zákonom alebo osobitným zákonom.  

 

4. Plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly NKÚ SR 

NKÚ SR preveril plnenie opatrení prijatých na základe protokolu o výsledku kontroly 
hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, 
pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom 
okresu, ktorú NKÚ SR vykonal v roku 2011. O výsledkoch predmetnej kontroly bolo dňa 
16.06.2011 informované zastupiteľstvo, čo mesto preukázalo výpisom z uznesenia doručeným 
NKÚ SR dňa 23.06.2011.  

Mesto prijalo celkovo 20 opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. NKÚ SR 
boli tieto opatrenia predložené dňa 23.05.2011, t.j. štyri kalendárne dni po termíne určenom 
v zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly. Správu o plnení, resp. splnení opatrení 
prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov mesto predložilo dňa 26.10.2011,  
t.j. deväť kalendárnych dní po termíne určenom v tejto zápisnici. 

 Nedodržaním termínov určených na predloženie prijatých opatrení a na predloženie správy 
o plnení, resp. splnení týchto opatrení, mesto nepostupovalo podľa ustanovenia § 18 písm. e) 
zákona o NKÚ SR, podľa ktorého sú kontrolované subjekty povinné prijať opatrenia na odstránenie 
kontrolou zistených nedostatkov a písomne ich predložiť NKÚ SR v ním určených lehotách 
a súčasne v ním určených lehotách predložiť písomnú správu o plnení alebo splnení týchto opatrení.   

Správa o plnení, resp. splnení opatrení bola spracovaná v dostatočnom rozsahu. 
Kontrolovaný subjekt v nej vyhodnotil 15 prijatých opatrení ako splnených a päť prijatých opatrení 
ako priebežne plnených. 

Kontrolou vykonanou NKÚ SR bolo zistené, že z 20 prijatých opatrení sa päť plnilo 
priebežne, 13 ich bolo splnených, jedno opatrenie bolo splnené čiastočne a jedno bolo vzhľadom  
na jeho povahu nehodnotené (účinnosť opatrení 94,74 %): 

• opatrenie č. 7/2011 (čiastočné splnené): priebežne zabezpečiť poskytovanie finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta iným subjektom (dotácie) výlučne podľa príslušného všeobecne 
záväzného nariadenia, s osobitným zreteľom na ich vyúčtovanie v určenej lehote a na prípadné 
uplatňovanie sankčných mechanizmov. Prípady, kedy sa mesto v kontrolovanom období  
pri poskytovaní dotácií neriadilo podmienkami stanovenými príslušným všeobecne záväzným 
nariadením a prípady keď bolo akceptované neúplné vyúčtovanie poskytnutej dotácie,  
resp. neoprávnene použitej dotácie sú uvedené v bode 2.1 tohto protokolu o výsledku kontroly. 
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Súčasne bolo kontrolou zistené, že v prípade troch splnených opatrení nebol dodržaný 
termín prijatý na ich splnenie:  

• opatrenie č. 8/2011: prijať interný predpis upravujúci postup pri čerpaní výdavkov  
na reprezentačné účely mesta v termíne do 30.06.2011 bolo splnené až dňa 15.08.2011, 

• opatrenie č. 10/2011: v termíne do 30.06.2011 doplniť príslušný interný predpis o povinnosť 
zabezpečenia poskytnutých preddavkov za obstaranie tovarov a služieb vopred písomnou 
zmluvou bolo splnené až dňa 31.07.2011, 

• opatrenie č. 12/2011: v termíne do 30.06.2011 zabezpečiť dodržiavanie obsahových náležitostí 
účtovného dokladu ako preukázateľného účtovného záznamu prostredníctvom príslušného 
interného predpisu bolo splnené až dňa 31.07.2011. 

 
Tabuľka č. 8 Vyhodnotenie plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou vykonanou v roku 2011 
 
 Prijaté opatrenia celkom: 20, z toho:  

Splnené Nesplnené 
Čiastočne 
splnené 

Priebežne 
plnené 

Nehodnotené 

Stav plnenia podľa 
správy o plnení 
opatrení   

15 0 0 5 0 

Stav plnenia zistený 
kontrolou NKÚ SR 

13* 0 1 5 1 

* prijatý termín splnenia nebol dodržaný v prípade 3 opatrení 

Preverené bolo aj plnenie opatrení prijatých na základe protokolu o výsledku kontroly 
hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy  
a územnej samosprávy, ktorú NKÚ SR vykonal v roku 2014. O výsledkoch predmetnej kontroly 
bolo dňa 05.06.2014 informované zastupiteľstvo, čo mesto preukázalo výpisom z uznesenia 
doručeným NKÚ SR dňa 17.06.2014.  

Mesto prijalo celkovo dve primerané opatrenia na odstránenie kontrolou zistených 
nedostatkov. NKÚ SR boli tieto opatrenia predložené v termíne určenom v zápisnici o prerokovaní 
protokolu o výsledku kontroly. Správu o plnení, resp. splnení opatrení prijatých na odstránenie 
kontrolou zistených nedostatkov mesto predložilo v termíne určenom v tejto zápisnici. 

Správa o plnení, resp. splnení opatrení bola spracovaná v dostatočnom rozsahu. 
Kontrolovaný subjekt v nej vyhodnotil dve prijaté opatrenia ako splnené. 

Kontrolou vykonanou NKÚ SR bolo zistené, že obe prijaté opatrenia boli splnené 
v určenom termíne, t.j. účinnosť opatrení predstavovala 100 %. 
 
Tabuľka č. 9 Vyhodnotenie plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou vykonanou v roku 2014 
 
 Prijaté opatrenia celkom: 2, z toho:  

Splnené Nesplnené 
Čiastočne 
splnené 

Priebežne 
plnené 

Nehodnotené 

Stav plnenia podľa 
správy o plnení 
opatrení   

2 0 0 0 0 

Stav plnenia zistený 
kontrolou NKÚ SR 

2 0 0 0 0 
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5. Vnútorný kontrolný systém 

Vnútorný kontrolný systém mesta bol v kontrolovanom období tvorený riadiacimi, 
odbornými a kontrolnými činnosťami, ktoré zabezpečoval najmä primátor, prednosta, 
zastupiteľstvo, mestská rada, komisie zastupiteľstva, vedúci jednotlivých organizačných útvarov, 
ako aj každý zamestnanec zodpovedajúci za konkrétnu činnosť v zmysle organizačného poriadku 
a hlavný kontrolór. 

Kompetencie a právomoci jednotlivých zamestnancov mesta boli pri hospodárení 
s verejnými prostriedkami dostatočne odčlenené a formálne zadefinované v rámci interných 
riadiacich aktov. 

Mesto malo v kontrolovanom období zásady vykonávania finančnej kontroly upravené 
vnútornou smernicou účinnou od 01.08.2015, ktorou bol zrušený predchádzajúci predpis  zo dňa 
16.12.2013. Podľa týchto zásad zodpovedal primátor mesta za zabezpečenie vzájomnej 
nezlučiteľnosti a oddelenia rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí 
zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov 
zodpovedných za vedenie účtovníctva. 

Preverením vykonávania predbežnej finančnej kontroly na vzorke dokladov uvedenej 
v bodoch 2. a 3. tohto protokolu o výsledku kontroly (uzatvorené zmluvy, objednávky a faktúry  
za tovary, služby a práce) neboli identifikované nedostatky vyplývajúce zo zákona o finančnej 
kontrole.   

V roku 2015 mesto nevykonávalo priebežnú finančnú kontrolu. V kontrolovanom období 
bolo v meste vykonaných šesť externých  kontrol. 

Následná finančná kontrola bola vykonávaná na úrovni kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta. Rozsah jednotlivých činností upravovali príslušné pravidlá kontrolnej činnosti 
v podmienkach mestskej samosprávy mesta. 

Hlavný kontrolór vykonával v kontrolovanom období svoju činnosť na základe schválených 
plánov kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bol schválený zastupiteľstvom 
uznesením č. 99/2014 a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 bol schválený uznesením  
č. 60/2015. Zákonná podmienka na zverejnenie plánov kontrolnej činnosti pred prerokovaním  
v zastupiteľstve bola dodržaná. 

V priebehu roka 2015 bolo vykonaných 16 následných finančných kontrol, pričom ich 
vykonávanie bolo NKÚ SR preverené na vybranej vzorke piatich kontrol3. V štyroch prípadoch 
bola výsledkom kontroly správa o výsledku kontroly a v jednom prípade záznam o výsledku 
kontroly. 

Kontrolou bolo zistené, že v dvoch prípadoch bola správa o výsledku kontroly4 podpísaná  
aj primátorom mesta ako prizvanou osobou, pričom primátor kontrolu nevykonával. Uvedená 
skutočnosť nebola v súlade s ustanovením § 17 písm. j) zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého 
správa obsahuje podpisy zamestnancov kontrolného orgánu a prizvaných osôb, ktoré kontrolu 
vykonali. 

V čase od 24.02.2015 do 28.04.2015 vykonal útvar hlavného kontrolóra kontrolu  
č. 6/KO/2015. So správou o výsledku kontroly bol kontrolovaný subjekt oboznámený dňa 
30.04.2015 a zápisnica o prerokovaní správy o výsledku kontroly bola podpísaná dňa 06.05.2015. 
Po ukončení kontroly kontrolovaný subjekt dodatočne predložil ďalšiu dokumentáciu, na základe 

                                                 
3 kontrola č.5/KO/2015, kontrola č.6/KO/2015, kontrola č.13/KO/2015, kontrola č.14/KO/2015, kontrola č.16/KO/2015 
4 správa o výsledku kontroly č. 5/KO/2015, správa o výsledku kontroly č. 6/KO/2015 
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čoho útvar hlavného kontrolóra pokračoval v kontrole do 23.06.2015. Dňa 23.06.2015 bola 
vypracovaná nová správa o výsledku kontroly, ktorá rušila pôvodnú správu. Zápisnica 
o prerokovaní novej správy o výsledku kontroly bola podpísaná dňa 29.06.2015. Mesto 
pokračovaním v kontrole po podpísaní zápisnice o prerokovaní správy o výsledku kontroly zo dňa 
06.05.2015 nepostupovalo podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole,  
podľa ktorého je následná finančná kontrola skončená prerokovaním správy, ak následná finančná 
kontrola zistila nedostatky. 

Kontrolou predkladania správ o výsledku kontroly zastupiteľstvu bolo zistené, že v jednom 
prípade správa o výsledku kontroly nebola predložená zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 
Správa o výsledku kontroly č. 6-01/KO/2015 bola prerokovaná dňa 29.06.2015,  
pričom zastupiteľstvu bola predložená až dňa 17.09.2015, čo bolo v rozpore s ustanovením § 18f 
ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení. Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva sa konalo 
07.07.2015 (v čase od 07.07.2015 do 17.09.2015 sa konalo ešte jedno zasadnutie zastupiteľstva,  
a to 14.08.2015). 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015, vypracovaná dňa 28.01.2016 bola hlavným 
kontrolórom predložená podľa zákona o obecnom zriadení a následne schválená zastupiteľstvom 
uznesením č. 11/2016. 

Na základe zhodnotenia systémov vnútornej kontroly a vzhľadom na preukázané nedostatky 
uvedené v tomto protokole o výsledku kontroly možno systém vnútornej kontroly mesta zhodnotiť  
ako dobrý5. 

 
 
 
Odporúčania 
 
 
NKÚ SR mestu odporúča:  
 

1. V prípade neukončenia podnikania oznámením miestne príslušnému živnostenskému úradu 
s následkom zániku živnostenského oprávnenia, využiť možnosť pozastavenia prevádzkovania 
živnosti (živnostenského oprávnenia) podľa ustanovenia § 57 ods. 4 zákona o živnostenskom 
podnikaní.  

2. Do výpočtu skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, slúžiaceho  
pre stanovenie ukazovateľov úverovej zadlženosti a dlhovej služby limitujúcich prijatie 
návratných zdrojov financovania, započítať všetky bežné príjmy vykázané v časti I. a III. 
finančného výkazu FIN 1-12 vrátane údajov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. 

3. Vo všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní dotácií jednoznačne upraviť a konkretizovať 
podmienky, ktoré platia pre dotácie poskytnuté formou grantových schém, formou  
priamo z rozpočtu a pre tie, ktoré sú poskytnuté na základe schválenia v priebehu rozpočtového 
roka. 

 

 

 

                                                 
5
 stupne vyhodnotenia: výborný, dobrý, primeraný, slabý 
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Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 01.12.2016 
 
 
 

Ing. Radoslav Jelšovský 
vedúci kontrolnej skupiny 

 

 
.................................................... 

Ing. Katarína Tašková 
členka kontrolnej skupiny 

 

 
.................................................... 

Ing. Juraj Podolák 
člen kontrolnej skupiny 

 
.................................................... 

  
 
 
 
S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 14.12.2016 
 
 
 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta Liptovský Mikuláš 

 
 

 
.................................................... 

 


















	NKÚ - informácia v MsZ
	R2017_01 - NKÚ
	List o predsedu NKÚ

	Protokol_Mesto Liptovsky Mikulas_KA-009_2016_1130_1140_finalna verzia
	príkazný list č. 21_2016



