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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

*2

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 13.04.2017 číslo 12017

K bodu: Správa o výsledku kontroly: Kontrola transferov poskytnutých

Verejnoprospešným službám na rok 2014 - protipovodňové opatrenia

Mestské zastupiteľstvo

bene na vedomie:

Správu o výsledku kontroly: Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám na rok
2014— protipovodňové opatrenia

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2017
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SPRÁVA
Z VYKONANEJ KONTROLY

Kontrolný orgán:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolér mesta Liptovský Mikuláš (d‘alej len „HK“) predkladá
Mestskému zastupitelstvu mesta Liptovský Mikuláš (d‘alej len „MsZ‘9 v súlade s ust. 51 Bf ods.
1 písm. d) Zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v z.n.p. nasledovnú Správu o výsledku
kontroly.

II. Označenie kontroly podra plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám na rok 2014
protipovodňové opatrenia

III. Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
ICO: 00 1B3 636
Právna forma: príspevková organizácia mesta
(ďalej len „kontrolovaný subjekť‘)

IV. Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 schváleného uznesenim mestského
zastupiteľstva Č. 130/2017 zo dňa 15.12.2016

V. Cieľ kontroly:
Overenie, či transfery (prispevky) poskytnuté povinnej osobe v roku 2014 z rozpočtu
zriaďovateľa — mesta Liptovský Mikuláš „ Protipovodňové opatrenia — Ochranná hrádza toku
Váh“ boli využité hospodárne, efektívne, účinne a účelne.

Vl. Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly č. 11K012017 (ďalej len „ návrh
správy“) na oboznámenie kontrolovanému subjektu:

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh správy,
ktorý bol doručený kontrolovanému subjektu dňa 13.03.2017

VII. lnformácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky:
a) k zisteným nedostatkom,
b) k navrhnutému odporučeniu
c) k Iehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu

nedostatkov a na odstránenie ich pričin.

Kontrolovaný subjekt sa v rámci určenej lehoty klK dňa 17.3.2017 vyjadril pisomne listom
č.2017/00657-22 k nedostatku uvedeného v Návrhu správy pod č. 3.
K navrhovanému odporučeniu a k lehote na predloženie pisomného zoznamu splnených opatreni
prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie pričin ich vzniku kontrolovaný subjekt nepodal
námietky.
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VIII. Spósob vysporiadania námietok k zisteným nedostatkom:

HK posúdil námietky a v tých častiach, v ktorých boli opodstatnené zohľadnil ich v následne
vypracovanej Správe z vykonanej kontroly č. 1/KO/2017 (ďalej len »Správa z vykonanej
kontroly“), ktorá bola dňa 27.03.2017 doručená kontrolovanému subjektu a tým bola
kontrola skončená.

IX. Opis zistených nedostatkov a označenie konkrétnych ustanovení, ktoré holi
porušené, spolu s návrhmi odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie ich príčin vzniku:

Nedostatok č.1
Stavba Protipovodňové opatrenia — ochranná hrádza toku Váh nie je skolaudovaná. Podľa
Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 5 76 ods.1 a 2,
dokončenú stavbu možno uživať len na základe kolaudačného rozhodnutia, kolaudačné
rozhodnutie vykonáva orgán, ktorý vydal stavebné povolenie. -

Odporúčanie:

Zabezpečiť kolaudáciu stavby »Protipovodňové opatrenia — ochranná hrádza toku Váh“

Nedostatok č.2

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov v či.
4 - dispozičné oprávnenia orgánov mesta a organizácii pri nakladani s majetkom mesta
neupravujú schvaľovacie kompetencie pre mestské zastupiteľstvo a primátora mesta pre
Dohody o prevode práva povinnosti uzatvorené podľa 5269 ods.2 Zákona č. 513/1 991 Zb.
Obchodný zákonnik v z.n.p.

Odporúčanie:

V zmysle Zákona č.138/1 991 Zb. o majetku obci, 59, ods. 1, doplniť Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Liptovský Mikuláš účinné od 15.5.2012 v zneni zmien a doplnkov
schválených 13.12.2012, 27.6.2013 a 23.10.2014, čl.4, bod 2 o povinnosť schváliť
mestským zastupiteľstvom všetky Dohody o prevode práv a povinnostĺ mesta (napr.
dohody o zmene stavebnika)

Nedostatok Č. 3

Kapitálový transfer na protipovodňové opatrenia — ochranná hrádza toku Váh postúpený
Verejnoprospešným službám bol vyšší o 14,53 eur oproti Zmluve o dielo uzatvorenej
$ dodávateľom stavebných prác a s vystavenou dodávateľskou faktúrou. Súpis vykonaných
prác a dodávok, ktorý je prilohou žiadosti o poskytnutie transferu vypracoval zamestnanec
Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš, čo je porušenie Zákona č.431/2002
Zb. o účtovníctve 5 32 ods.la) keď za preukázateľný účtovný záznam sa považuje účtovný
záznam, ktorého obsah dokazuje priamo skutočnosť.

Odporúčanie:

Účtovný rozdiel vysporiadať v zmysle Zákona o účtovníctve č.431/2002 Zb.
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X. Lehota na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie pričin
ich vzniku:

HK určil kontrolovanému subjektu lehotu na prijatie opatreni najneskör do 31.3.2017.
Kontrolovaný subjekt doručU v stanovenej lehote prijaté opatrenia.

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

HK určil kontrolovanému subjektu lehotu na predloženie pisomného zoznamu splnených
opatreni najneskór do 31.5.2017. V čase vypracovania tejto správy plynula kontrolovanému
subjektu určená lehota.

XII. Obsah kontroly:
Popis priebehu kontroly je uvedený v prilohe Č. I k teito Správe o výsledku kontroly,
vrátane nedostatkov, ktoré boji kontrolou zistené.
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Príoha Č. 1: k SPRÁVE z vykonanej kontroly
CísIo kontroly: 11K012017

Prehľad najdóležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou:
1. Všeobecne záväzné právne predpisy:

a) Zák. Č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a finančnom audite a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v z.n.p.

b) Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v z.n.p. (d‘aIej v texte „ Zákon o rozpočtových
pravidlách samosprávy“)

c) Zák. Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej v texte „ Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej
správy“)

d) Zákon č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní
e) Zákon č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v z.n.p. (d‘alej“ Stavebný zákon“)
f) Zákon o účtovnictve Č. 431/2002 Z.z.

2. Vnútorný predpis mesta
a) Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš

Uplné znenie účinné od 24.06.2016 v znení zmien a doplnkov schválených MsZ dňa
23.06.2016

b) Pravidlá kontrolnej činnosti HK mesta Liptovský Mikuláš schválené uznesenim MsZ zo dňa
17.03.2016 číslo 20/2016

c) Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 ana roky 201 5-2016
d) Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014
e) Zásady hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš účinné od 15.05.2012 v znení

zmien a doplnkov schválených 13.12.2012, 27.06.2013 a 23.10.2014
f) Zásady vykonávania finančnej kontroly v meste Liptovský Mikuláš č. 14/2013/INO ajej

Dodatok č.1
3. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu:

a) Smernica Č. 6/2013 zo dňa 1.1.2014 — Obeh účtovných dokladov
b) Smernica Č. 7/2013 za dňa 1.1.2014 - Vykonávanie finanČnej kontroly (d‘alej vtexte

Smernica Č. 712013“)
c) Smernica Č. 9/2013 zo dňa 1.1.2014 - upravujůca postup pri obstarávaní zákaziek
d) Dodatok Č. 1 k Smernici č.9/2013

II. Dokumentácia súvisiaca s kontrolou
1. Zmluva o dielo Č. 191120i4 o zhotovení „Projektu — Protipovodňové opatrenie

ochranná hrádza toku Váh“
Objednávatef: Verejnoprospešné služby, Liptovský Mikuláš
ZhotoviteF: p. J.P., ANP, Liptovská Kokava 171
Dátum uzavretia zmluvy: 17.10.2014
Dátum zverejnenia kontrolovaným subjektom: 23.10.2014
Dátum účinnosti: 24.10.2014 (pozn. v Zmluve o dielo je uvedený dátum účinnosti
20.10.20 14)

• Likvidačný list -480 ‚- eur, FA Č. VF 2014/009, objednávka č. 2014030278
• FA Č. 2014/012, platobný poukaz k FA Č. 2014052470 (VPS), platobný poukaz č.

2014016069 (mesto LM), výpis z účtu (Prima banka) rozpočet, likvidačný list- 1200,-
eur
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2. Zmluva o dielo č.20612014 — Zhotovenie protipovodňového opatrenia — ochranná
hrádza toku Váh (stavebné práce)
Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Zhotoviter: Cestné stavby spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš
Dátum uzavretia zmluvy: 18.11.2014
Dátum zverejnenia kontrolovaným subjektom: 19.11.2014
Dátum účinnosti: 19.11.2014

• Rozpočet na práce a dodávky HSV, krycie listy rozpočtu, výkaz výmer,
• Zhotovenie protipovodňového opatrenia: - Iikvidačný list k FA na sumu 35 885, 47,-

eur; FA Č. 2014339 na sumu 35 885,- eur; krycí list čerpania, súpis vykonaných prác
od 18.11.2014 do 30.11.2014, zápis o odovzdaní a prevzati stavebných prác dňa
02.12.20 14

• Platobný poukaz k FA č. 2014052630 na sumu 35 885,47,- eur (VPS); výpis z účtu
na sumu 35 885,47,- eur

3. Dohoda o prevode práva povinností č.1047120141Práv.
Prevodca: ENVIRO ENERGO, s.r.o., Bratislava
Nadobúdateľ: mesto Liptovský Mikuláš
Dátum uzavretia dohody: 22.10.2014
Dátum zverejnenia: 24.10.2014
Dátum účinnosti: 25.10.2014

4. lnventarizačný zápis z vykonania riadnej inventarizácie majetku a závázkov ku dňu
31.12.2014 a 31.12.2016

• Zoznam účtovných dokladov: č. dokladu 001233 na sumu 35 885,47,- eur; číslo
dokladu 14090331 na sumu 14,53,- eur

• Zoznam účtovných dokladov: č. dokladu 001187 na sumu 480,- eur; č. dokladu
001219 na sumu 1200,- eur, č. dokladu 14090331 na sumu 480,- eur

5. Transfer PVO — ochrana toku Váh — platobný poukaz č. 2014017236 — 5 899,- eur;
platobný poukaz č. 2014015981 — 30001,- eur (mesto LM), súpis prác a dodávok celkom
35 900,- eur, výpis z účtu — 11.12.2014 transfer v sume 35 900, eur.

6. Projektová dokumentácia „Protipovodňové opatrenia — ochranná hrádza toku Váh“,
spracovateľ p.J.P., ANP, projektant Liptovská Kokava 171

7. Vodoprávne povolenie Č.SVS — 2006/01792-005/Mk Zo dňa 21.11.2006 a v súlade
s rozhodnutiami č.SVS 2008/02031-003/Mk Zo dňa 28.8.2008, SVS — 2010/02057-7/Mk
Zo dňa 22.10.2010, a SVS — 2012/01943-3/Mk ZO dňa 8.10.2012 vydaným Obvodným
úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „vodoprávne povolenie).

8. Fotodokumentácia stavby „Protipovodňové opatrenia — ochranná hrádza toku Váh“
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1) Kontrolovaná dokumentácia, Priebeh kontroly

Mestské zastupiteľstvo uznesením č.107/2013 dňa 12.12.2013 schválilo rozpočet
mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 a roky 2015—2016. V časti 7 uznesenia schválilo
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky Protipovodňové opatrenia vo výške
170 000,- eur v Programe 05 Verejný poriadok a bezpečnosť, Podprograme 05.4
Protipovodňové opatrenia, zdroj 46 R, finančná klasifikácia 04219, ekonomická
klasifikácia 721001, kapitálový transfer VPS — protipovodňové opatrenia, rezervný fond.
Schválenými uzneseniami MaZ č.5912014 a č. 94/2014 boli realizované zmeny
rozpočtu, upravený rozpočet k 31.12.2014 bol vo výške 101 900,- eur, skutočné
čerpanie k 31.12.2014 vo výške 37 100,- eur. Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš
bol schválený uznesením MsZ č.47/2015 dňa 16.4.201 5.

II. Dňa 22.10.2014 bola uzatvorená Dohoda o prevode práv a povinností
č.1047/2014/Práv. medzi prevodcom spol. ENVIRO ENERGO, s.r.o. Bratislava,
Brečtanová 4, ICO: 35 806 796, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23562/B a nadobúdateľom mesto Liptovský
Mikuláš, Stúrova 1989/41, ICO: 00315524. Prevodca je stavebnikom vodnej stavby:
„Hat‘, MVE a úprava areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši —

vodohospodárska časť — I., II., a lil. Etapa“ na základe vodoprávneho povolenia
č.ŠVS — 2006/01792-005/Mk zo dňa 21.11.2005 a vsúlade s rozhodnutiami č.SVS —

2008/02031-003/Mk zo dňa 28.8.2008, SVS — 2010/02057-7/Mk zo dňa 22.10.2010,
a SVS — 2012/01943-3/Mk zo dňa 8.10.2012 vydaným Obvodným úradom životného
prostredia v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „vodoprávne povolenie).

a) Zmluvné strany sa dohodli na zmene stavebníka podľa vodoprávneho povolenia
z pövodného stavebníka — prevodcu na nového stavebníka — nadobúdateľa.
Prevodca touto dohodou bezodplatne prevádza na nadobúdateľa všetky práva
a povinnosti týkajúce sa stavby: „Hat MVE a úprava areálu vodného slalomu
v Lipiovskom Mikuláši vodohospodárska časí‘ 1,11., a III. etapa“ v súlade s vydaným
právoplatným povolením. Nadobúdateľ vstupom do postavenia stavebnika (investora)
nadobúda práva a preberá povinnosti stavebníka za podmienok tejto dohody.

b) Po prevode práv a povinností z vodoprávneho povolenia, nadobúdateľ vybuduje časť
stavby: „Hat‘, MVE a úprava areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši —

vodohospodárska časť — l.,ll., a lil. Etapa“ — objekt SO 12 — Uprava pravobrežnej
hrádze nad hat‘ou (ďalej len „protipovodňová hrádza‘). Nadobúdateľ sa zaviazal
objekt SO-12 vybudovať na vlastné náklady a zodpovednosť v rámci protipovodňových
opatreni. Mesto Liptovský Mikuláš zostane vlastnikom vybudovanej protipovodňovej
hrádze MVE. V pripade realizácie výstavby celej stavby: „Hat: MVE a úprava areálu
vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši — vodohospodárska časí‘ — I., Ii., a lil, etapa“ sa
spol. ENVIRO ENERGO, aro. zaviazala, že protipovodňovú hrádzu odkúpi za
zostatkovú hodnotu vedenú v účtovníctve mesta. Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Liptovský Mikuláš v zneni zmien a doplnkov v Čl. 4 - dispozičné oprávnenia
orgánov mesta a organizácii pri nakladani s majetkom mesta neupravujú schvaľovacie
kompetencie pre mestské zastupiteľstvo a primátora mesta pre Dohody o prevode práv
a povinností uzatvorené podľa 269 ods.2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v z.n.p.

c) O zmene stavebníka boli pisomne informovaní Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o ZP, úsek SVS a Slovenský vodohospodársky podnik, šp. OZ Piešťany,
Správa povodia horného Váhu, Ružomberok.
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d) Predbežná finančná kontrola (ďalej PFK) bola vykonaná podľa 59 ods.3 Zákona
6.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v z.n.p. a vnútornej Smernice 6.14/201 3/INO
o vykonávaní finančnej kontroly v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš. Zmluva bola
zverejnená na webom sídle mesta 24.10.2014.

III. Na základe vyžiadanej cenovej ponuky bola dňa 17.10.2014 uzatvorená Zmluva o dielo
č.19112014 medzi objednávateľom - Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš,
Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, CO: 00183636 a zhotoviteľom - ANP, Liptovská
Kokava 171, zapísaný vživ.registri ObU Liptovský Mikuláš, číslo živ.reg. 505-2677.
Predmetam zmluvy je zhotovenie: „Projekt — Protipovodňové opatrenie — ochranná
hrádza toku Váh“ Cena za dielo bala dohodnutá vo výške 1 000,- eur bez DPH,
1 200,- eur s DPH. Termín odovzdania diela bol zmluvne dohodnutý do 31.10.2014.
Zmluva bola zverejnená na webovom sídle mesta 23.10.2014.
Zmluva nebola overená PFK čoje v rozpore s ustanovením 59 ods.1) Zákona
č.502/2001 Z.z. podľa ktorého sa overuje súlad finančnej operácie s rozpočtom,
zmluvami a porušením Smernice Verejnoprospešných služieb č.7/2013 o vykonávaní
finančnej kontroly 61.5 a 61.6.

a) Projekt stavby: „Protipovodňové opatrenia — ochranná hrádza toku Váh“ bol
objednávateľovi odovzdaný v zmluvne stanovenom termíne v rozsahu - projekt stavby
pre stavebné povolenie.
Verejnoprospešné služby podali listom 10.12.2014 žiadosť mestu Liptovský Mikuláš na
poskytnutie transferu vo výške 1 200,- eur v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2014, v prilohe dodávateľská faktúra 6.2014012 za vypracovanie projektovej
dokumentácie na sumu 1 200,- eur. Na základe žiadosti podanej VPS mesto Liptovský
Mikuláš vystavilo dňa 12.12.2014 platobný poukaz č.2014016069 — kapitálový transfer
VPS — Projektová dokumentácia — protipovodňové opatrenie ochranná hrádza toku Váh
v sume 1 200,- eur, ktorý bol uhradený dňa 12.12.2014. K platobnému poukazu bola
zodpovednými zamestnancami vykonaná PFK podľa 5 9 ods. 2 a 3 Zákona č.502/2001
Z.z. o finančnej kontrole.

b) Platobný poukaz k faktúre 6.2014052470 bol overený PF)< podľa 5 9 ods.2 a 3 Zákona
č.502/2001 o finančnej kontrole. Účtovný doklad vecne a čiselne preskúmal v pravidle
štyroch oči aj zamestnanec Verejnoprospešných služieb, ktorý nemal na tento úkon
poverenie podľa internej Smernice 6.6/2013 obeh účtovných dokladov 61.9, ods.1.4.
Verejnoprospešné služby uhradili faktúru zhotoviteľovi 14.11.2014, tj. pred
zrealizovaným finančným transferom.

c) Vypracovaná projektová dokumentácia Protipovodňové opatrenie — ochranná hrádza
toku Váh“ rieši stavebné úpravy pravého brehu toku rieky Váh nad odberným objektom
vody do areálu vodného slalomu KTK Liptovský Mikuláš. Z hydrotechnického výpočtu
je zrejmé, že po dosypaní kamenného usmerňovacieho prahu na odber vody je výška
hladiny Q100 na úrovni 583,600 m.n.m, pravostranná hrádza v profile odberu je sypaná
na kótu 583,300 m.n.m. Ľavostranná hrádza je vyššia — kóta 584,600 m.n.m. a viac. V
protipovodňovom opatreni sa navrhuje dosypanie (zvýšenie nivelity) jestvujúcej pravo
strannej hrádze na kótu 584,100 m.n.m. v dlžke 215. Hrádza bude dosypaná štrkovo
hlinitým materiálom v pomere štrku ku hline 70:30 v množstve 2 209 ton. Upravená
dosypaná hrádza bude ohumusovaná zeminou hr.100 mm a osiata v rozsahu 1 539 m2.
Sklon návodnej strany bude zhodný s póvodným sklonom, sklon novosypanej vzdušnej
strany bude 1:2. Súčasťou stavby je i vybudovanie cestného zábradlia v dlžke 80 m.
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d) V rámci rokovania k predloženým námietkám predložil dňa 22.3.2017 kontrolovaný
subjekt kontrolnému orgánu nasledovnů dokumentáciu:
- objednávku Verejnoprospešných služieb č.2014030278 v sume 460 €‚ vystavenú
dňa 17.9.2014 dodávateľovi na vypracovanie „Projektovej dokumentácie
protipovodňových opatrení ochrannej hrádze toku Váh“
- faktúru č.VF2014/009 zo dňa 29.9.2014 postúpenú Verejnoprospešným službám
dodávateľom za vypracovanie PD k protipovodňovým opatreniam ochrannej hrádze
toku Váh.
- Projektovú dokumentáciu stavby ‚Protipovodňové opatrenie — ochranná hrádza toku
Váh“. Táto vypracovaná projektová dokumentácia nemohla byť použitá k realizácii
stavby „Protipovodňové opatrenia — ochranná hrádza toku Váh“ pretože neobsahovala
stavebno — technické riešenia zohľadňujúce skutočnosť, že protipovodňové opatrenia
sú súčasťou stavby budovaného cyklochodníka v km 7,975 — km 8,236.
PFK k objednávke č.2014030278 bola vykonaná podľa 59 ods.2a 3 Zákona č.50212001
Z.z. PFK k platobnému poukazu k faktúre Č. 2014052136 bola vykonaná podľa 59 ods.
2 a 3 Zákona Č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Faktúra bola dodávateľovi uhradená dňa 01.10.2014 a zaúčtovaná bola na ťarchu
bežných nákladov Verejnoprospešných služieb.

IV. „Protipovodňové opatrenie - ochranná hrádza toku Váh“ je súčasťou
cyklochodnika v km 7,975 — km 8,236, ktorý v zmysle uzatvorenej „Zmluve o dlelo —

Cesta okolo Tatier — Cyklochodnik Liptovský Mikuláš č.121 023
/KR/2014/č.832/2014/INV.“ v rámci projektu: Historicko — kultúrna — prírodná cesta
okolo Tatier, číslo projektu: WTSL.01.01.00-12-304/10 pre objednávateľa - mesto
Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, lCO: 00315524,
realizoval zhotoviteľ - Cestné stavby Liptovský Mikuláš,1.mája 724, 031 01 Liptovský
Mikuláš. Rozhodnutie o povoleni uživania stavby ‚Cyklochodnik na trase Ziar
Smrečany-Liptovský Mikuláš-Liptovský Trnovec,km 5,489-km 9,80Z nadobudlo
právoplatnosť dňa 20.3.201 5. Dielo bob ukončené riadne a včas v súlade So zmluvou
o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu uvedeného projektu, čo potvrdila aj
následná kontrola projektu národným kontroiórom — MPaRV SR a Spoločným
technickým sekretariátom v Krakove (ako SORO pre program Cezhraničnej spolupráce
s PL-SK)

V. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie“ Protipovodňové opatrenie —

ochranná hrádza toku Váh“ Verejnoprospešné služby zabezpečili verejné obstarávanie
na dodávateľa stavby. Verejné obstarávanie v tejto prispevkovej organizácfl mesta
Liptovský Mikuláš upravuje Smernica č.9/2013 na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác a poskytnutie siužieb v zmysle 5 9, ods. 9 Zákona č.25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2014 a jej Dodatok Č. 1, ktorý
nadobudoi účinnosť 27.2.2014.

a) Zamestnancom Verejnoprospešných služieb, ktorý v zmysle pracovného zaradenia,
popisu práce a odbornej spůsobilosti zodpovedá za dodržiavanie zákona o verejnom
obstarávaní a zabezpečuje verejné obstarávanie pre VPS je referent pre VC.
Vzmysle či. III Smernice č.9/2013 bota určená predpokladaná hodnota zákazky vo
výške 29483,15,-eur bez DPH (35 379,78,- eur s DPH), ktorú predložii autor
projektovej dokumentácie.

b) Zodpovedný zamestnanec VPS určil metódu pre výber dodávateľa zákazky — prieskum
trhu s limitom od 10000 vrátane do 30000€ bez DPH pri stavebných prácach, pričom
tento zamestnanec je v zmysle smernice aj osobou zodpovednou za vykonanie
verejného obstarávania.
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Emailovou poštou boli 4.11.2014v rámci prieskumu trhu a Výzvy na predloženie
ponuky boli oslovené tri subjekty o vypracovanie cenovej ponuky na dodávku
stavebných prác zákazky ‚Protipovodňové opatrenia — Ochranná hrádza toku Váh“.
Výsledok prieskumu trhu vyhodnotila dňa 10.11.2014 komisia menovaná primátorom
mesta v zloženi:

Fredseda komisie : referent pre verejné obstarávanie VPS
Clen: poslanec MsZ
Clen : zamestnanec pre obstaranie tovarov a služieb v rámci stavebných

činnosti VPS

Do stanoveného terminu doručili svoje ponuky nasledovní uchádzači

Por.č. Dodávateľ Celková cena bez
DPH v €

1. Cestné stavby, s.r.o., ul.1.mája 729, 29 904,56
Liptovský Mikuláš

2. lSO8 spol., s.r.o., Lesnícka 10, 31 756,09
Liptovský Mikuláš

3. SLOVKOREKT, s.r.o., Pod Stráňami 4, 30 853, 72
Liptovský Mikuláš

c) Komisia posúdila návrhy uchádzačov a konštatovala, že ponuky splňajú požiadavky
verejného obstarávateľa zverejnené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky. Po
preskúmani cenových ponúk komisia rozhodla a odporučila uzatvoriť zmluvu
s uchádzačom Cestné stavby, s.r.o. Liptovský Mikuláš, ktorý predložil najnižšiu cenovú
ponuku. V zmysle predloženého výpisu z obchodného registra je vybraný uchádzač
oprávnený vykonávať predmet verejného obstarávania. Primátor mesta odporúčanie
komisie 10.11.2014 schválil. Verejné obstarávanie bob realizované v súlade So Zákonom
č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a internej Smernice upravujúcej postup pri
obstarávaní zákaziek č.9/2013 ajej Dodatku Čl. Verejné obstarávanie bob zahrnuté
v súhmnej správe o zákazkách realizovaných VPS v období od 1.10.2014 do 31.12.2014,
ktorá bola zverejnená na internetovom portály UVO dňa 13.1.2015 v zmysle 5 9, ods.9
Zákona Č.25/2006 Zb. o verejnom obstarávaní v z.n.p.

d) Na základe výsledkov verejného obstarávania bola dňa 18.11.2014 uzatvorená Zmluva
o dielo č.206/2014 ‚Zhotovenie protipovodňového opatrenia — ochrannej hrádze toku Váha
medzi objednávateľom: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01
Liptovský Mikuláš, (CO: 00163636 a zhotoviteľom: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o.,
ul.1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, Spoločnosť zapisaná v Obch.reg. OS Zilina,
odd.Sro., vlč. 426/L, ICO: 31563732. Cena za dielo bola zmluvne dojednaná vo výške
29 904,56,- eur bez DPH, 35 885,47,- eur s DPH, zmluvný vzťah vznikne dňom 18.11.2014
a skončí riadnym ukončením a odovzdanim predmetu diela objednávateľovi najneskór do
15.12.2014. Zmluva bala zverejnená na webovom sídle mesta 19.11.2014.

Vl. Zmluva boba v zmysle Zákona č.502/2001 Z.z. 5 9 ods.3 o finančnej kontrole a vnútornom
audite v z.n.p. a internou Smernicou č.7/2013 o vykonávaní finančnej kontroly overená
predbežnou finančnou kontrolou.
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Vil. V zmysle pracovnej náplne technický dozor na stavbe Protipovodňové opatrenie —

ochranná hrádza toku Váhu vykonával zamestnanec Verejnoprospešných služieb, držiteľ
oprávnenia na vykonávanie činností stavebného dozoru. Na stavbe bol vedený stavebný
denník, v ktorom je uvedený termín začatia stavebných prác 18.11.2014 atermin ich
ukončenia 28.11.2014

Vlil. Dňa 2.12.2014 sa uskutočnilo za účasti zhotoviteľa a objednávateľa odovzdanie a prevzatie
stavebných prác diela „Protipovodňové opatrenia — ochrannej hrádze toku Váh“. V zápisnici
je uvedené, že práce boli vykonané podľa požiadaviek objednávateľa, vykonané skúšky
vyhovujú STN, záručná doba 24 mesiacov začína plynúť dňcm podpisania zápisu, tj. dňom
2.12.20 14.

IX. Riaditeľ Verejnoprospešné služby podal listom 8.12.2014 žiadosť mestu Liptovský Mikuláš
na poskytnutie transferu vo výške 35 900,- eur na protipovodňové opatrenia — ochranná
hrádza toku Váh v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2014. V prílohe žiadosti bol
postúpený súpis vykonaných prác a dodávok vypracovaný zamestnancom VPS dňa
5.12.2014 vo výške 35900,- eur, čo je v rozpore so Zmluvou č.206/2014 pretože
nezodpovedá zmluvne dojednanej cene za realizáciu diela, faktúre č.2014339 vystavenej
2.12.2014 zhotoviteľom na sumu 35 885,47,- eur, kryciemu listu čerpania a súpisu
vykonaných prác vyhotovených za objednávateľa dňa 2.12.2014,zápisu o odovzdani
a prevzati stavebných prác za dňa 2.12.2014v sume 35885,47,-eura výsledku verejného
obstarávania zhotoviteľa diela (rozdiel: +14,53,- eur), čo je porušenie vnútornej smernice
Smernice VPS 6/2013 obeh účtovných dokladov čl.5 ods. 2). Kontrolovaný subjekt
nepredložil účtovný doklad č.14090331 zo dňa 31.12.2014, DF 2014011847— zameranie
protipovodňového opatrenia Váh na sumu 14,53,- eur ‚čoje porušenie Zákona č.341/2002
Z.z. o účtovníctve 5 32 ods. 1 .a) keď sa za preukázateľný účtovný záznam považuje
účtovný záznam, ktorého obsah dokazuje priamo skutočnosť.

a) Na základe predloženej žiadosti mesto Liptovský Mikuláš vystavilo dňa 11.12.2014
platobný poukaz č.2014017236 kapitálový transfer — Protipovodňové opatrenia, ochranná
hrádza toku Váh vsume 5899,-eur, zdroj 43 a platobný poukaz č. 2014015981 kapitálový
transfer — protipovodňové opatrenia toku Váh v sume 30001,- eur, zdroj 46, spolu v sume
35 900,- eur. K platobným poukazom bola zodpovednými zamestnancami mesta vykonaná
PFK podľa 59 ods.2 a ods.3 Zákona č.502/2001 Z.z. dodržania hospodárnosti, so
schváleným rozpočtom a rozpočtový výdavok bol vecne a číselne preskúmaný, či je
rozpočtový výdavok v súlade 50 žiadosťou a súpisom vykonaných prác. PFK bola
vykonaná formálne, pretože sa pokračovalo vo finančnej operách aj napriek tornu, že suma
požadovaná v poskytnutom kapitálovom transfere nebola v súlade cenou schválenou v
Zmiuve č.206/2014. Transfer bol realizovaný bankovýrn prevodom 11.12.2014.

b) Platobný poukaz VPS kfaktúre č.2014052630 bol overený PFK podľa 59 ods.2 a 3 Zákona
č.502/2001 Z.z. O finančnej kontrole. Finančný doklad vecne a čiselne v zmysle pravidla
štyroch oči preskúmal aj zamestnanec Verejnoprospešných služieb, ktorý nemai na tento
úkon poverenie, podľa internej Smernice č.6/2013 obeh účtovných dokladov, prilohy č.1 -

Podpisové vzory účtovnej jednotky. Verejnoprospešné služby uhradili faktúru v sume
35 885,47,- eur zhotoviteľovi 5.12.2014 ešte pred poskytnutým transferom, ktorý bol na
účet Verejnoprospešným službám pripisaný dňa 11.12.2014.

X. V inventarizačnom zápise zo dňa 27.1.2017 z vykonanej riadnej inventarizácie majetku
a záväzkov Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš ku dňu 31.12.2016 v objekte
inventarizácie: Obstaranie hmotného majetku — účet 042, bob inventarizačnou komisiou
zistené, že na účte 042 52 je vedený majetok „Protipovodňové opatrenia Váh‘ v hodnote
37 100,- eur, čo je rozdiel oproti skutočnému stavu o +14,35,- eur, pretože vykonané
práce v tejto sume neboli preukázané účtovnými dokladmi, čím došlo k porušeniu Zákona
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve 5 30 ods.2, keď inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý
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zabezpečuje preukázateľnosť účtovnictva ( 8 ods.4 a 32). Stavebné dielo nie je
skolaudované. Podľa Zákona č.5011976 Zb. o ůzemnom plánovaní a stavebnom poriadku
76 ods.1 a 2, dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia,
kolaudačné rozhodnutie vykonáva orgán, ktorý vydal stavebné povolenie.
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