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NÁVRH

NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

Berie na vedomie
1. Správu o výsledkoch kontrol.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta predkladá správu o výsledkoch
kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Od predloženia predchádzajúcej správy bolo ukončených 5 kontrol, výsledky ktorých sú uvedené
v tejto správe.

Správa o výsledkoch kontrol
Predložená správa obsahuje výsledky piatich ukončených kontrol. Štyri kontroly boli vykonané
podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2013.
V dvoch prípadoch bola kontrola ukončená bez zistených nedostatkov, bol vypracovaný záznam
a v dvoch prípadoch boli zistené nedostatky, boli vypracované protokol a správa.
Piata kontrola bola vykonaná podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Žilina na I. polrok 2013. Výsledkom tejto kontroly je zatiaľ jeden výstup a to Čiastková
správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2013.

1. Poverenie č. 21/2013 - Správa č. 21/2013
Kontrolovaný subjekt: Materská škola, Gemerská 1772, 010 01 Žilina
Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole v zmysle Správy č. 25/2012
Kontrolované obdobie: rok 2012
Kontrolné zistenia:
Kontrolné zistenie č. 1
Tým, že v roku 2012 došlo v oblasti vlastných príjmov k prekročeniu schváleného rozpočtu
o 1 817,36 € a následnému prekročeniu čerpania výdavkov v výške 1 803, 13 € bez
oznámenia zmeny rozpočtu, a nebola zabezpečená zmena rozpočtu prostredníctvom
rozpočtového opatrenia z úrovne zriaďovateľa, kontrolovaný subjekt porušil § 12 ods. 2 a 3
v nadväznosti na § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolné zistenie č. 2
Tým, že kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu peňažných prostriedkov najmenej
štyrikrát za účtovné obdobie roka 2012, došlo na strane kontrolovaného subjektu
opakovane k porušeniu § 29 ods. 3 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Kontrolné zistenie č. 3
Tým, že kontrolovaný subjekt pri uvedených účtovných dokladoch (objednávky, zmluvy)
vôbec nezabezpečil vykonanie predbežnej finančnej kontroly, nebol v plnom rozsahu
zabezpečený účinný systém vnútornej kontroly pri nakladaní s finančnými prostriedkami
a tým došlo zo strany kontrolovaného subjektu k nedodržaniu § 6 ods. 1 a § 9 ods. 1, 3 a 4
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zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Záver:
Následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2012 bolo zistených celkom 7 kontrolných
zistení. Vykonanou kontrolou splnenia prijatých opatrení kontrolný orgán vyhodnocuje, že
z celkového počtu 7 kontrolných zistení boli 4 kontrolné zistenia vyhodnotené ako splnené a 3
kontrolné zistenia neboli splnené aj napriek prijatým opatreniam.

2. Poverenie č. 22/2013 - Záznam č. 22/2013
Kontrolovaný subjekt: Materská škola, Suvorovova 2797/20, 010 01 Žilina
Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole v zmysle Správy č. 33/2012
Kontrolované obdobie: obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 06. 2013
Kontrolné zistenia:
Záver:
Kontrola plnenia opatrení v zmysle Správy č. 33/2012 bola zameraná na vyhodnotenie splnenia
piatich opatrení, predložených v zmysle Zápisnice č. 33/2012. Kontrolná skupina vykonala
kontrolu interných noriem a pokladničnej agendy za obdobie od 01. 01. 2013 do 01. 06. 2013.
Zamerala sa najmä na kontrolu správnosti vykonávania predbežnej finančnej kontroly,
vystavovania pokladničných dokladov, vedenie dokumentácie k inventarizácií a úpravu
vnútorných smerníc materskej školy.
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou, ktoré predložila riaditeľka materskej školy boli ku dňu ukončenia
kontroly splnené v plnom rozsahu.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

3. Poverenie č. 23/2013 - Protokol 23/2013
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
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Predmet kontroly: Kontrola vedenia a vybavovania petícií na Mestskom úrade v Žiline
Kontrolované obdobie: Od 1.1.2011 do 31.12.2012.
Kontrolné zistenia:
Kontrolné zistenie č. 1
Tým, že pri vybavovaní petície č. P – 7 nebolo odosielateľovi petície zaslané stanovisko
v zákonom stanovenej lehote, došlo k porušeniu § 5 ods. 7 Zákona 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších zákonov.
Záver:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom subjekte Mestský úrad v Žiline
vybavovanie petícií upravuje Vnútorná smernica primátora mesta č. 10/2011 upravujúcu zásady
postupu pri uplatňovaní zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v podmienkach mesta Žiliny.
Centrálna evidencia petícií je vedená na referáte informácií, sťažností a petícií, v súlade so
zákonom oddelene od ostatných písomností. Uvedená smernica upravuje postup zamestnancov
mesta pri vybavovaní petícií doručených na MSÚ, ako aj spôsob vedenia spisovej dokumentácie
týkajúcej sa petícií.
V kontrolovanom období bolo prijatých 14 petícií, z toho 3 podané petície boli odložené
z dôvodu nedoplnenia chýbajúcich údajov. Kontrolný orgán vyhodnocuje, že 11 petícií bolo
vybavených bez nedostatkov v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a Vnútornou
smernicou č. 10/2011. V jednom prípade nebola dodržaná zákonom stanovená lehota na
vybavenie petície.

4. Poverenie č. 24/2013 - Záznam č. 24/2013
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Predmet kontroly: Kontrola stavu pokladničnej hotovosti na pokladniciach Mestského úradu v
Žiline
Kontrolované obdobie: kontrola bola vykonaná dňa 30.10.2013
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Záver:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že zostatok podľa evidencie v pokladničnej knihe hlavnej
pokladne sa zhoduje s fyzickým stavom peňažnej hotovosti na oboch pokladniciach.
Nebolo zistené žiadne porušenie všeobecne záväzných platných právnych predpisov a ani
interných predpisov.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

5.1 Poverenie č. 14/2013 - Čiastková správa č. 1/2013
Kontrolovaný subjekt: Mestská krytá plaváreň Žilina, Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina
Predmet kontroly: Kontrola hospodárenia so zameraním na dodávateľské faktúry a s nimi
súvisiace právne predpisy za roky 2007 – 2010 v Mestskej krytej plavárni.
Kontrolované obdobie: Roky 2007 – 2010
V tejto čiastkovej správy sú popísané zistenia, ktoré odôvodňujú podozrenia na protiprávny
postup kontrolovaného subjektu týkajúci sa nakladania s finančnými prostriedkami.
Vykonanou kontrolou bolo zistené:
1. Služby a práce bez oprávnenia
V tejto časti sú popísané faktúry za služby alebo práce, ktoré kontrolovaný subjekt uhradil bez
overenia, či dodávateľský subjekt je oprávnený dodávať uvedené služby alebo práce.
1.1. Dodávateľ Mgr. Karol Čavojský PlynServis, Gabajova 22, 010 01 Žilina
V roku 2007 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 30.07.2007 faktúru pod
číslom 269/2007 za školenie zamestnancov BOZP v počte 31 osôb v celkovej sume 18 445,00
Sk, v jednotkovej cene 595,00 Sk/osoba ( príloha č. 1 ). Objednávka bola podpísaná riaditeľom
kontrolovaného subjektu dňa 25.07.2007 s textom Objednávame u Vás školenie zamestnancov
BOZP ( príloha č. 2 ).
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, na objednávke chýba koľko osôb sa má školiť,
kedy, v akom rozsahu a jednotková cena za školenie.
K faktúre nebol priložený doklad, kto sa školenia zúčastnil.
V roku 2008 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr:
a) dňa 09.05.2008 faktúru pod číslom 125/2008 ( príloha č. 3 ) v znení.
Faktúrujeme Vám za sprostredkovateľské služby:
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Pol.
1

Popis
Školenie
zamestnancov
BOZP – školenie, potvrdenie
BOZP
denníkov
certifikovaným školiteľom

jednotka
osôb

Množstvo
34

Cena za jedn.
550,00

Spolu bez DPH
18 700,00

Celková suma bez DPH:
18 700,00 Sk
DPH 19 %:
3 553,00 Sk
K úhrade s DPH 19 %:
22 253,00 Sk
Objednávka bola podpísaná riaditeľom kontrolovaného subjektu dňa 02.05.2008 ( príloha č. 4 )
s textom Objednávame u Vás:
- Periodické preškolenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce
- Vypracovanie kompletnej dokumentácie bezpečnosti práce
Objednávka nebola overená predbežnou finančnou kontrolou, na objednávke chýba koľko osôb
sa má školiť, kedy, v akom rozsahu a jednotková cena za školenie.
K faktúre nebol priložený doklad, kto sa školenia zúčastnil.
Kontrolnej skupine boli predložené zápisníky bezpečnosti práce a PO zamestnancov
kontrolovaného subjektu. Potvrdenie certifikovaným školiteľom o tomto školení sa tam
nenachádza u žiadneho zamestnanca.
Z hľadiska použitia finančných prostriedkov vyškolením 65 osôb v oblasti BOZP v priebehu 9
mesiacov, faktúry číslo 269/2007 a číslo 125/2008 nebola preukázaná hospodárnosť vzhľadom na
počet zamestnancov kontrolovaného subjektu v danom období. Kontrolovaný subjekt
nepreukázal opodstatnenosť týchto školení v priebehu 9 mesiacov.
b) dňa 16.05.2008 faktúru pod číslom 133/2008 ( príloha č. 5 ) v znení.
Faktúrujeme Vám podľa objednávky sprostredkovanie:
Pol.
1

Popis
Vonkajšie odborné prehliadky
tlakových
nádob v zmysle
718/2002 Z. z., zľava 20 %

jednotka
Ks VTZ zariadení

Množstvo
20

Cena za jedn.
1 400,00

Spolu bez DPH
28 000,00

Celková suma bez DPH:
28 000,00 Sk
DPH 19 %:
5 320,00 Sk
K úhrade s DPH 19 %:
33 320,00 Sk
Objednávka bola podpísaná riaditeľom kontrolovaného subjektu dňa 02.05.2008 ( príloha č. 6 )
s textom Objednávame u Vás odbornú vonkajšiu prehliadku tlakových nádob a zariadení.
Objednávka neobsahuje počet tlakových nádob a zariadení, nie je uvedená jednotková cena a že sa
jedná o sprostredkovanie týchto prehliadok. Prehliadky boli na základe objednávky objednané
u dodávateľa, ktorý na túto činnosť nemal oprávnenie.
c) dňa 16.05.2008 faktúru pod číslom 159/2008 ( príloha č. 7 ) v znení.
Faktúrujeme Vám podľa objednávky sprostredkovanie:
Pol.
1

Popis
vypracovanie
kompletnej
dokumentácie BOZP podľa
objednávky
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Množstvo
1

Cena za jedn.
24 000,00

Spolu bez DPH
24 000,00

Celková suma bez DPH:
24 000,00 Sk
DPH 19 %:
4 560,00 Sk
K úhrade s DPH 19 %:
28 560,00 Sk
Objednávka k faktúre č. 159/2008 priložená nebola. K faktúre nebol priložený žiaden doklad, ktorý
by preukazoval, čoho sa kompletná dokumentácia BOZP týkala.
d) dňa 28.11.2008 faktúru pod číslom 321/2008 za sprostredkovanie:
1. školenie obsluhy VTZ tlakových stabilných nádob, certifikát v počte 8 osôb v sume
61 880,00 Sk, v jednotkovej cene 7 735,00 Sk/osoba.
2. prevádzkový poriadok a denník v počte 1 ks v sume 6 545,00 Sk.
Celková fakturovaná suma bola 68 425,00 Sk ( príloha č. 8 ).
Objednávka bola podpísaná riaditeľom kontrolovaného subjektu dňa 07.11.2008 s textom
Objednávame u Vás školenie obsluhy VTZ tlakových nádob a vypracovanie prevádzkového
poriadku a denníka ( príloha č. 9 ).
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, na objednávke chýba koľko osôb sa má školiť,
kedy, v akom rozsahu a jednotková cena za školenie.
K faktúre nebol priložený doklad, kto sa školenia zúčastnil.
V roku 2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 18.09.2009 faktúru pod
číslom 264/2009 za školenie obsluhy VTZ tlakových stabilných nádob v zmysle 718/2002 Z. z.
a 340/2007 Z. z. overenie vedomostí, vydanie osvedčenia, registrácia osvedčenia na IP v počte 9
osôb v celkovej sume 1 520,00 EUR, v jednotkovej cene 226,10 EUR/osoba ( príloha č. 10 ).
Nebola predložená žiadna objednávka, resp. zmluva, na základe ktorej bola faktúra vystavená.
K faktúre nebol priložený doklad, kto sa školenia zúčastnil.
Z hľadiska použitia finančných prostriedkov vyškolením 17 osôb na obsluhu VTZ tlakových
stabilných nádob v priebehu 10 mesiacov, faktúry číslo 321/2008 a číslo 264/2009 nebola
preukázaná hospodárnosť vzhľadom na počet zamestnancov kontrolovaného subjektu v danom
období.
O tom, že dodávateľ tieto služby dodával sprostredkovane, potvrdzuje faktúra číslo 321/2008,
v ktorej je text za sprostredkovanie služieb.
Podľa § 102 ods. 1 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie
predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Uchádzač podľa tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila
ponuku.
Kontrolné zistenia sú uvedené v samostatnej časti na konci bodu 1.
1.2. Dodávateľ BAZZA, spol. s r. o. , Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina.
V roku 2007 kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr zaevidoval dve faktúry od uvedeného
dodávateľa:
a) faktúru pod číslom 473/2007 za prevedené rekonštrukčné práce v priestoroch reštaurácie
Mestskej krytej plavárne Žilina v sume 231 913,50 Sk ( príloha č. 11 ),
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b) faktúru pod číslom 474/2007 za prevedené práce na oprave a údržbe priestorov
reštaurácie Mestskej krytej plavárne Žilina a za výmenu plastových zasúvacích okien
a dverí v sume 597 222,- Sk ( príloha č. 12 ).
Obidve faktúry boli vystavené dňa 27.12.2007 a uhradené kontrolovaným subjektom dňa
17.01.2008, bankový výpis ( príloha č. 13 ) v čiastkach 231 913,50 Sk a 498 222,- Sk.
V roku 2008 kontrolovaný subjekt zaevidoval v knihe došlých faktúr jednu faktúru pod číslom
275/2008 za náklady spojené so stavebnými úpravami a rozšírením letnej terasy reštaurácie podľa
schválenej dokumentácie v sume 977 245,- Sk ( príloha č. 14 ).
Faktúra bola vystavená dňa 30.09.2008 a uhradená kontrolovaným subjektom dňa 15.12.2008,
bankový výpis zo dňa 16.12.2008 ( príloha č. 15 ) v čiastke 977 245,- Sk.
Celkom za tieto tri faktúry bola dodávateľom fakturovaná suma vo výške 1 804 380,50 Sk,
kontrolovaný subjekt uhradil 1 705 380,50 Sk, pričom 99 000,- Sk bolo vzájomne započítaných
na základe dohody o započítaní vzájomných pohľadávok uzatvorenou medzi Mestská krytá
plaváreň, Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina a BAZZA, spol. s r. o., Vysokoškolákov 8, 010 08
Žilina zo dňa 31.12.2007 ( príloha č. 16 ).
Na odtlačku pečiatky na tejto dohode je uvedené BAZZA, spol. s r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08
Žilina. Zápočet faktúr bol zaúčtovaný ten istý deň, t. j. 31.12.2007 interným dokladom ID 077014
( príloha č. 17 ).
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že k týmto faktúram neboli predložené žiadne písomnosti na
základe, ktorých boli tieto práce vykonané, na faktúrach nie je uvedené na akom zmluvnom
základe boli vystavené, nebola predložená zmluva o dielo, stavebný denník, aké práce boli
vykonané, v akom rozsahu, množstve a jednotkových cenách, chýba odovzdávací a preberací
protokol, kedy boli práce vykonané.
Dňa 24.09.2013 prevzal Mgr. Marián Brezáni list značky V-HK-82/2013 zo dňa 24.09.2013 vo
veci vyžiadania vyjadrení a informácií potrebných na výkon následnej finančnej kontroly
podpísaný Ing. Petrom Mikom ( príloha č. 18 ), ktorým bol Mgr. Brezáni požiadaný o vyjadrenie
a informácie k uvedeným faktúram. Predloženie vyjadrení a informácií mal Mgr. Brezáni
predložiť do 26.09.2013 na ÚHK, Horný Val 24, Žilina. Dňa 30.09.2013 osobne prišiel na ÚHK,
Horný Val 24, Žilina a požiadal písomne hlavného kontrolóra o predĺženie termínu na doplnenie
vyjadrení a informácií do 02.10.2013 z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti s tým, že nemal
žiadne písomné vyjadrenia so sebou. Z uvedeného dôvodu Ing. Miko súhlasil s konečným
termínom 02.10.2013 ( príloha č. 19 ).
Dňa 02.10.2013 Mgr. Brezáni osobne odovzdal nasledovné fotokópie dokladov Ing. Mikovi:
- ohlásenie stavebných úprav – súhlas ( príloha č. 20 ),
- záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii ( príloha č. 21 ),
- krycí list rozpočtu v Sk bez podpisu, dátumu, odtlačky pečiatky obstarávateľa
a zhotoviteľa( príloha č. 22 ), rekapitulácia rozpočtu v Sk ( príloha č. 23 ), prehľad
rozpočtových nákladov v Sk ( príloha č. 24 ),
- faktúru č. 019/2008 zo dňa 27.6.2008, ktorou PROFI-NOVA, s. r. o. Závodská cesta 4,
010 01 Žilina fakturovala spoločnosti BAZZA, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 01 Žilina
sumu 708 764,00 Sk ( príloha č. 25 ),
- faktúru č. 2008118 zo dňa 14.07.2008, ktorou VEKAM – Jozef Juriš, Rakové 19, 010 01
Žilina fakturoval spoločnosti Bazza, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 01 Žilina sumu
265 998, 50 Sk ( príloha č. 26 ),
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doklad o zaplatení v hotovosti 6205646 zo dňa 24.06.2008 Anton Mitašík – ANIMA
v sume 2.482,50 Sk ( príloha č. 27 ),
- PREBERAJÚCI-ODOVZDÁVAJÚCI PROTOKOL medzi Bazza, spol. s r.o.,
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina a PROFI – NOVA, s. r. o., Závodská cesta 4, 010 01
Žilina zo dňa 25.06.2008 ( príloha č. 28 ),
- Projekt od projektanta Ing. Petra Mančíka, Pribinova 33, Žilina zákazkové číslo e_235/08
( príloha č. 29 v počte 5 listov ),
- Účtovanie odpisov budovy MKP – stanovisko, značka Odd.účtov./123/2009/ zo dňa
7.1.2009 ( príloha č. 30 ).
Tieto predložené fotokópie neobsahujú konkrétne vysvetlenia na základe akého zmluvného
vzťahu spoločnosť BAZZA, spol. s r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina tieto práce dodala
Mestskej krytej plavárni, aká bola dohodnutá cena týchto prác, aké práce boli skutočne vykonané.
Dodávateľ podľa výpisu zo živnostenského registra ( príloha č. 31 ) nemal oprávnenie na
fakturované práce.
Z hľadiska predkladania dokladov a písomností súvisiacich s výkonom kontroly je potrebné
uviesť vyjadrenie k žiadosti o doplnenie dokladov a dokumentov od Mgr. Brezániho, ktoré
prevzala dňa 26.06.2013 Ing. Hradská, vedúca kontrolnej skupiny, v ktorom Mgr. Brezáni
v poslednom odseku uviedol: „ Na záver môžem uviesť, že v súčasnosti sme odovzdali
a následne doplnili všetky nám dostupné doklady a dokumenty súvisiace s kontrolovaným
obdobím“ ( príloha č. 32 ).
Účtovný doklad je prvotný účtovný záznam hospodárskej a účtovnej operácie, je medzičlánkom
medzi účtovným prípadom a účtovným zápisom, zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva
a účtovnej závierky.
V § 8 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len
„zákon o účtovníctve“ ) je upravená povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne,
zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvanlivosť účtovných záznamov.
Kontrolné zistenia sú uvedené v samostatnej časti na konci bodu 1.
-

1.3. Dodávateľ Marian Dian – DIAN, Malachovská cesta 60, 974 05 Banská Bystrica
V roku 2008 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr:
a) dňa 12.07.2008 faktúru pod číslom 201/2008, ktorou dodávateľ fakturoval
kontrolovanému subjektu odbornú prehliadku z chlórovacích zariadení ADVANCE
v celkovej sume 3 000 Sk ( príloha č. 33 ).
Objednávka bola podpísaná riaditeľom kontrolovaného subjektu dňa 20.06.2008 s textom.
Objednávame u Vás prehliadku chlórovacieho zariadenia typu ADVC 12 ( príloha č. 34 ).
Objednávka nebola overená predbežnou finančnou kontrolou.
Na faktúre je uvedený dodávateľ Marian Dian – DIAN, Malachovská cesta 60, Banská Bystrica,
IČO 17805275, DIČ 1028935303. Na odtlačku pečiatky, ktorá je na faktúre nie je čitateľné IČO
a DIČ. K faktúre nebol doložený doklad z vykonanej prehliadky chlórovacích zariadení, počet
chlórovacích zariadení a ani deň vykonanej prehliadky.
b) dňa 25.08.2008 faktúru pod číslom 247/2008, ktorou dodávateľ fakturoval
kontrolovanému subjektu demontáž a montáž chlórovacieho zariadenia v celkovej sume
45 000,- Sk ( príloha č. 35 ).
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Objednávka bola podpísaná riaditeľom kontrolovaného subjektu dňa 04.08.2008 s textom.
Objednávam u Vás dodávku montáž a demontáž chlórovacieho prístroja v celkovej sume
45 000,- Sk ( príloha č. 36 ).
Objednávka nebola overená predbežnou finančnou kontrolou.
Dátum odoslania faktúry je uvedený ten istý ako na objednávke, t. j. 04.08.2008.
Na faktúre je uvedený dodávateľ Marian Dian – DIAN, Malachovská cesta 60, Banská Bystrica,
IČO 17805275, DIČ 1028935303. Na odtlačku pečiatky, ktorá je na faktúre je uvedené IČO
17805279 a DIČ 520813346.
K faktúre nebol doložený rozpis, čo konkrétne demontáž a montáž chlórovacieho zariadenia
obsahovala, o aké chlórovacie zariadenie išlo, kedy boli práce vykonané, kto práce prevzal.
Podľa výpisu zo živnostenského registra podnikateľský subjekt Marian Dian – DIAN,
Malachovská cesta 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17805279, číslo živnostenského registra:
601-2832 ukončil svoju činnosť k 25.10.2007 ( príloha č. 37 ).
Kontrolné zistenia sú uvedené v samostatnej časti na konci bodu 1.
1.4. Dodávateľ MODRY, s. r. o., Gabajova 2593/22, 010 01 Žilina
Dňa 28.11.2008 bola podpísaná zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi spoločnosťou MODRY, s. r. o. Žilina ( ďalej len „zhotoviteľ“ ) a Mestskou krytou
plavárňou Žilina ( ďalej len „objednávateľ“ ) na vykonanie bezpečnostnotechnickej služby
v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v objekte MKP
Žilina, ul. Vysokoškolákov 8 v subdodávke.
V článku III bode 3. tejto zmluvy je uvedené: O prevzatí dokončeného a namontovaného
diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom.
Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
V článku IV. bode 2. tejto zmluvy je uvedené: Objednávateľ je povinný zhotoviteľa vopred
informovať o zmenách v stavebnom riešení a iných úpravách vyžadujúcich odborné
posúdenie.
V článku V. bode 1. je uvedené: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy
a jej príloh ( Odborná spôsobilosť pracovníka zhotoviteľa, Výpis z Obchodného registra ).
V bode 2. tohto článku je uvedené: Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady,
ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
V článku VI. bode 1. je uvedené: Cena za vykonanie diela zhotoviteľom ( t. j. cena prác
a tlačív ) je určená na základe dohody zmluvných strán vo výške 3.800 Sk ( bez DPH 19 %
) mesačne ( t. j. 4.522 Sk s DPH 19 %, resp. 150,10 eur ) a vstupnej previerky v roku 2008
v cene 5.000 Sk ( bez DPH 19 % - 5.950 Sk s DPH 19 %, resp. 197,50 eur ).
Zhotoviteľ sa zaviazal vykonať dielo s termínom začatia plnenia od 1.1.2009 a s termínom
ukončenia zmluvy plnenia do 31.12.2009, so vstupnou kontrolou dňa 1.12.2008 ( príloha
č. 38
).
Takmer rovnaká zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom bola podpísaná dňa 29.12.2009
odlišná len v termíne začatia plnenia od 1.1.2010 a s termínom ukončenia plnenia do 31.12.2010
a ceny za vykonanie diela zhotoviteľom ( t. j. cena prác a tlačív ) určenej na základe vzájomnej
dohody zmluvných strán vo výške 126,14 eur bez DPH mesačne ( príloha č. 39 ).

9

Správa o výsledkoch kontrol

Rok 2008
Číslo
prijatej Popis
Cena
bez DPH
faktúry
DPH v Sk
346/2008
vykonanie vstupnej kontroly 5 000,00
950,00
BTS

Celková
cena v Sk
5 950,00

Rok 2009
Číslo
prijatej Popis
faktúry
38/2009
vykonávanie BTS
január 2009
53/2009
vykonávanie BTS
február 2009
70/2009
vykonávanie BTS
marec 2009
116/2009
vykonávanie BTS
apríl 2009
140/2009
vykonávanie BTS
máj 2009
166/2009
vykonávanie BTS
jún 2009
207/2009
vykonávanie BTS
júl 2009
244/2009
vykonávanie BTS
august 2009
278/2009
vykonávanie BTS
september 2009
293/2009
vykonávanie BTS
október 2009
327/2009
vykonávanie BTS
november 2009
334/2009
vykonávanie BTS
december 2009

Cena
bez DPH
DPH v €
za mesiac 126,14
23,97

Celková
cena v €
150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

Rok 2010
Číslo
prijatej Popis
faktúry
18/2010
vykonávanie BTS za mesiac
január 2010
39/2010
vykonávanie BTS za mesiac
február 2010
65/2010
vykonávanie BTS za mesiac
10

Správa o výsledkoch kontrol

Cena
bez DPH
DPH v €
126,14
23,97

Celková
cena v €
150,11

126,14

23,97

150,11

126,14

23,97

150,11

marec 2010
vykonávanie BTS
apríl 2010
vykonávanie BTS
máj 2010
vykonávanie BTS
jún 2010
vykonávanie BTS
júl 2010
vykonávanie BTS
august 2010
vykonávanie BTS
september 2010
vykonávanie BTS
október 2010
vykonávanie BTS
november 2010
vykonávanie BTS
december 2010

96/2010
128/2010
161/2010
196/2010
207/2010
240/2010
268/2010
295/2010
315/2010

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

za mesiac 126,14

23,97

150,11

K zmluvám neboli priložené žiadne prílohy, ktoré by potvrdili odbornú spôsobilosť zhotoviteľa
a ani výpis z obchodného registra. Podľa výpisu z obchodného registra zhotoviteľ nemal
oprávnenie na bezpečnostnotechnickú službu.
Podľa § 21 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov : Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie,
počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z
nich vyplývajúcich rizík, nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť
vykonávanie preventívnych a ochranných služieb dodávateľským spôsobom s jednou fyzickou
osobou alebo s viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými
osobami a ktoré sú oprávnené na výkon preventívnej a ochrannej služby.
Podľa § 21 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov : Bezpečnostnotechnickú službu môže dodávateľským
spôsobom vykonávať len fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ak majú
na výkon bezpečnostnotechnickej služby oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce.
Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je oprávnená osobne vykonať
bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom bez tohto oprávnenia, ak je
bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.
Kontrolné zistenia sú uvedené v samostatnej časti na konci bodu 1.
1.5. Dodávateľ Agnesa Gáboríková, Bratislavská 415/15, 010 01 Žilina
V roku 2008 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr:
a) dňa 22.07.2008 faktúru pod číslom 216/2008 od dodávateľa Agnesa Gáboríková,
Bratislavská 415/15, 010 01 Žilina za prenájom vodnej atrakcie ( TOBOGÁN ) v sume 25
000 Sk ( príloha č. 40 ),
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b) dňa 16.08.2008 faktúru pod číslom 241/2008 od dodávateľa Agnesa Gáboríková,
Bratislavská 415/15, 010 01 Žilina za prenájom vodnej atrakcie ( tobogánu ) v sume 25
000 Sk ( príloha č. 41 ),
c) dňa 23.09.2008 faktúru pod číslom 270/2008 od dodávateľa Agnesa Gáboríková,
Bratislavská 415/15, 010 01 Žilina za prenájom vodnej atrakcie ( tobogánu ) v sume 25
000 Sk ( príloha č. 42 ).
Na faktúrach nie je uvedené na akom zmluvnom základe boli faktúry vystavené, chýbala zmluva
o nájme tobogánu, prečo bola fakturovaná cena 25 000 Sk/mesiac. Až na základe vyžiadania
vyjadrení a informácií k týmto faktúram zo dňa 24.09.2013, popísaných v časti 1.2. tejto čiastkovej
správy, dňa 02.10.2013 bola osobne doručená len fotokópia nájomnej zmluvy o nájme tobogánu
medzi prenajímateľom Agnesa Gáboríková, Bratislavská 415/15, 010 01 Žilina 1 a nájomcom
Mestská krytá plaváreň, Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina ( príloha č. 43 ) spôsobom popísaným
v časti 1.2. Po vyžiadaní originálu nájomnej zmluvy bol originál odovzdaný dňa 03.10.2013.
Kontrolná skupina nemá možnosti preveriť, či Agnesa Gáboríková, Bratislavská 415/15, 010 01
Žilina bola vlastníčkou tobogánu a či uvedené faktúry vystavovala.
Kontrolné zistenia sú uvedené v samostatnej časti na konci bodu 1.
1.6. Kontrolné zistenia
Kontrolné zistenie č. 1:
Tým, že výdavky boli uskutočnené na základe dodávateľských faktúr zaevidovaných
v knihe došlých faktúr, ktoré sú popísané v častiach 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., ktorých obsah
nedokazoval skutočnosť priamo ani nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných
záznamov kontrolovaný subjekt porušil § 10 ods. 1 a § 32 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve, čo malo vplyv na preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 4 zákona
o účtovníctve v tom, že z obsahu účtovných dokladov nebolo zrejmé v akom rozsahu boli
služby alebo práce realizované, absentoval menný zoznam zamestnancov, doklad
o školeniach, certifikáty, osvedčenia, aké predmetné práce boli realizované, čo bolo ich
výsledkom, absentoval súpis vykonaných prác, údaje o cene za mernú jednotku
a vyjadrenie množstva, čím neboli dodržané náležitosti preukázateľného účtovného
záznamu zákona o účtovníctve.
Kontrolné zistenie č. 2:
Tým, že kontrolovaný subjekt služby uvedené v častiach 1.1., 1.4. zmluvne dohodol
dodávateľským spôsobom sprostredkovane so spoločnosťami, ktoré nemali oprávnenie na
poskytovanie týchto služby konal v rozpore s § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého, subjekt verejnej správy je povinný pri
používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich
použitia v nadväznosti na § 31 ods. 1. písm. j) uvedeného zákona v tom, že nehospodárne
vynaložil prostriedky minimálne vo výške rozdielu medzi fakturovanými čiastkami od
dodávateľa a čiastkami, ktoré uhrádzal dodávateľ tretej osobe za vykonávanie týchto
služieb.
Kontrolné zistenie č. 3:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil dodávateľské faktúry zaevidované v knihe došlých
faktúr uvedené v časti 1.2. a podľa § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
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o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nepreukázal, že prostriedky použil na krytie nevyhnutných
potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov v nadväznosti na § 2 písm. k)
zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších
predpisov, že hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonávanie činnosti alebo
obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní primeranej úrovne a kvality, nie je možné
bez odborného posudku zistiť, či fakturovaná suma zodpovedala primeranej úrovne
a kvalite.
Kontrolovaný subjekt nepreukázal hospodárne použitie uvedených prostriedkov aj vo
väzbe, že dodávateľ nemal oprávnenie na tieto práce.
Kontrolné zistenie č. 4:
Tým, že kontrolovaný subjekt si objednal odbornú prehliadku chlórovacích zariadení
a demontáž a montáž chlórovacieho zariadenia u dodávateľa, ktorý na tieto činnosti nemal
oprávnenie, a nedoložil žiadne podklady, ktoré by preukazovali predmetné plnenia uvedené
vo faktúrach v časti 1.3., konal v rozpore s § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého, subjekt verejnej správy je povinný pri
používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich v
nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona, čím došlo nehospodárnemu
vynaloženiu verejných prostriedkov vo výške 48 000 Sk.
Kontrolné zistenie č. 5:
Tým, že na faktúrach v časti 1.3. je uvedené u dodávateľa rozdielne IČO a rozdielne DIČ
ako na odtlačkoch pečiatok na týchto faktúrach, je dôvodné podozrenie, či tieto faktúry
dodávateľ vystavil.
Kontrolné zistenie č. 6:
Tým, že objednávky k faktúram uvedené v častiach 1.1., 1.3. a zmluvy uvedené v časti 1.4.
neboli overené predbežnou finančnou kontrolou bol porušený § 9 ods. 1 zákona NR SR č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v tom, že kontrolovaný subjekt neoveril predbežnou finančnou kontrolou
pripravované finančné operácie. Podľa § 9 ods. 4 uvedeného zákona finančné operácie
nebolo možné vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou
kontrolou. Napriek tomu boli faktúry uvedené v častiach 1.1., 1.3., 1.4. uhradené.
Kontrolné zistenie č. 7:
Tým, že kontrolovaný subjekt bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom
nezabezpečil priamo cez oprávnenú osobu, porušil § 21 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v tom, že bol povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie tejto služby dodávateľským
spôsobom s jednou fyzickou osobou alebo s viacerými fyzickými osobami, ktoré sú
podnikateľmi alebo s právnickými osobami a ktoré majú oprávnenie na výkon tejto služby.
Toto kontrolné zistenie sa týka časti 1.4.
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Kontrolné zistenie č. 8:
Tým, že dodávky služieb alebo prác neboli realizované priamo dodávateľmi, ale
sprostredkovane bez zmluvného vzťahu o sprostredkovaní je dôvodné podozrenie, že
kontrolovaný subjekt umožnil dodávateľom uvedeným v častiach 1.1. – 1.5. bezdôvodné
obohatenie získaním finančného prospechu.
2. Nehospodárne a neoprávnené použitie prostriedkov
2.1.Dodávateľ Metro Cash & Carry, Senecká cesta 1881, 700 28 Ivánka pri Dunaji, prevádzka
Prielohy 1, 010 01 Žilina
a) Odberateľ Ing. František Franko, Hlinská 2580/9 , Žilina
Kontrolovaný subjekt zúčtoval faktúru zaevidovanú v knihe došlých faktúr pod č. 55/2007 na
sumu 328,50 Sk od spoločnosti METRO ( príloha č. 44 ) aj napriek skutočnosti že na faktúre ako
osoba odberateľa nie je uvedená Mestská krytá plaváreň ako pri ostatných faktúrach od
spoločnosti METRO v mesiaci január a február ,ale meno fyzickej osoby Ing. František Franko,
Hlinská 2580/9 , Žilina ,IČO:35409355, číslo zákazníka:121834.
Priložená faktúra nemá identifikačné údaje Mestskej krytej plavárne ( MKP). Je vystavená na
IČO subjektu ,ktorý po preverení cez živnostenský register v kontrolovanom období roku 2007
mal už živnostenské oprávnenie na sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby zaniknuté. Deň
zániku tohto oprávnenia bolo 21.5.2005. Na strane kontrolovaného subjektu došlo k prevzatiu
a k úhrade záväzku za inú osobu bez zmluvného základu bez následnej
refakturácie
hospodárskej operácie, čo kontrola vyhodnocuje ako neoprávnený výdavok z titulu označenia
odberateľa na daňovom doklade, ktorým však nie je MKP.
Kontrola následne preverila pokladničné doklady a zistila, že na základe VPD č.3-54007
z 9.2.2007 kontrolovaný subjekt opätovne vyplatil sumu 328,50 Sk spoločnosti METRO s r.o.,
Prielohy 1, Žilina, nakoľko meno obchodnej spoločnosti je uvedené na pokladničnom doklade
v časti vyplatené (komu) a v časti účel je uvedené úhr. fa. č. 2604006222. Na strane
kontrolovaného subjektu na základe vyššie uvedeného sa tento nedostatok javí, ako dva krát
zaplatený záväzok MKP voči spoločnosti METRO a.s.
Z dôvodu prijatia a zúčtovania nesprávneho účtovného dokladu (faktúry) na strane
kontrolovaného subjektu došlo k porušeniu
• § 71 odst.2 písm. b.) zákonač.222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty, ktorý stanovuje
náležitosti faktúry :„faktúra musí obsahovať meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne
prevádzkárne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak
mu je pridelené
• k porušeniu §6 ods.1) §7 ods.1)., ods.2) , §8 odst.1) a §10 zákona č.431/2002 Z. z.
o účtovníctve
• § 9 zákona č.502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite, keď nedošlo
k potvrdeniu oprávnenosti finančnej operácie s rozpočtom
• § 31 ods.1 písm. g) zákona č.523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy,
nakoľko umožnil bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných
zdrojov.
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Kontrolné zistenie č. 9:
Tým, že kontrolovaný subjekt prijal, zúčtoval a uhradil faktúru, na ktorej nie je ako
odberateľ uvedená MKP, na strane kontrolovaného subjektu došlo k porušeniu § 71 ods. 2
písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, k porušeniu § 6 ods. 1 § 7 ods.
1, ods. 2 , § 8 ods. 1 a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Kontrolné zistenie č. 10:
Tým, že kontrolovaný subjekt zrealizoval úhradu záväzku za iný subjekt bez zmluvného
základu porušil § 31 ods.1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách
verejnej správy, nakoľko umožnil bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu
z verejných zdrojov.
Kontrolné zistenie č. 11:
Tým, že kontrolovaný subjekt nepreveril a nepotvrdil oprávnenosť finančných operácií
s rozpočtom, porušil § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
b) Odberateľ Mestská krytá plaváreň, Žilina
V tejto časti je popísaná faktúra, ktorá nebola zaevidovaná v knihe došlých faktúr a bola
vyplatená v hotovosti cez pokladňu. Bola to dodávateľská faktúra č. 0/0(026)0009/009022 zo
dňa 12.9.2008 od dodávateľa Metro Cash & Carry Slovakia, Prielohy 1, 010 07 Žilina za čistiace
a hygienické prostriedky v celkovej fakturovanej sume 1 597,50 Sk ( príloha č. 45 ).
Výdavkovým pokladničným dokladom č. VD 277 bolo riaditeľovi kontrolovaného subjektu
vyplatených v hotovosti 1 957,50 Sk dňa 12.9.2008 ( príloha č. 46 ). V účtovnom denníku zo dňa
12.9.2008, číslo dokladu ZZ0020086120, bola zaúčtovaná suma 1 957,50 Sk ( príloha č. 47 ).
Rozdiel medzi fakturovanou sumou a vyplatenou sumou predstavuje 360,00 Sk.
Kontrolné zistenie č. 12:
Tým, že kontrolovaný subjekt vyplatil uvedenú faktúru vo výške 1 957,50 Sk porušil
§ 31
ods.1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že
umožnil bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných zdrojov vo
výške 360,00 Sk.
2.2. Dodávateľ MODRY, s. r. o., Gabajova 2593/22, 010 01 Žilina
V roku 2008 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 07.09.2008 faktúru pod
číslom 261/2008 ( príloha č. 48 ) od dodávateľa MODRY, s. r. o. Gabajova 2593/22,
010 01
Žilina v znení.
Fakturujeme Vám podľa cenovej ponuky:
Pol.
1
2
3

4

Popis
škárovacie práce vodorovné, zvislé
a šikmé plochy – m2
materiál – škárovacia hmota HF8
Prípravné a ukončovacie práce – m2
(lešenárske práce, čistenie po
škárovaní
označenie pieskovaním – zľava
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jednotka
m2

Množstvo
1240

Cena za jedn.
120,00

Spolu bez DPH
148 800,00

m2
m2

1240
1240

200,00
20,00

248 000,00
24 800,00

znak

58

650
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37 700,00

Celková suma bez DPH
DPH 19 %
K úhrade s DPH 19 %

459 300,00 Sk
87 267,00 Sk
546 567,00 Sk

K faktúre bola doložená cenová ponuka od spoločnosti MODRY, s. r. o. Gabajova 2593/22, 010
01 Žilina zo dňa 2-Aug-08 ( príloha č. 49 ).
Kontrolovaný subjekt vystavil dňa 20.08.2008 objednávku, ktorú podpísal jeho riaditeľ v znení:
Objednávame u Vás škárovanie vnútorného bazéna, označenie štartovacích blokov, vyznačenie
hĺbky bazéna pieskovaním ( príloha č. 50 ).
V objednávke nie je uvedené, že práce si kontrolovaný subjekt objednáva na základe cenovej
ponuky, v objednávke nie sú uvedené základné náležitosti a to, aký konkrétny materiál si
objednáva, jednotkové ceny za materiál, aké konkrétne práce si objednáva a jednotkové ceny za
práce.
Práce boli prevzaté na základe preberacieho protokolu zo dňa 30.08.2008 ( príloha č. 51 ).
Podľa v danom období platného zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní išlo o zákazku
s nízkou hodnotou, na ktorú sa vzťahoval § 102 uvedeného zákona.
Podľa § 102 ods. 1 uvedeného zákona verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou
hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.
Podľa § 2 ods. 2 písm. k) zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite v znení neskorších predpisov hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie nákladov na
vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní primeranej úrovne
a kvality.
Podľa § 2 ods. 2 písm. l) zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite v znení neskorších predpisov efektívnosťou sa rozumie maximalizovanie výsledkov
činnosti k disponibilným verejným prostriedkom.
Podľa dostupných zdrojov uvedených na internete škárovacia hmota HF8 sa dodávala v balení
vrece s hmotnosťou 25 kg za cenu 88,56 € s DPH pri spotrebe 0,7 kg/m2 – zdroj z roku 2011
www.insta.sk/images/stories/instav/cenniky/sopro%202011.pdf
1. Pri 1 240 m2 materiál HF8 Sopro Dur pri spotrebe 0,7 kg/m2
1 240 m2 x 0,7 kg = 868 kg
Pri cene 3,54 €/kg s DPH cena za 868 kg predstavuje sumu 868 x 3,54 = 3 072,72 € s DPH
2. Príražka obstaranie + doprava 10 %
307,27 € s DPH
Spolu
3 379,99 € s DPH
Škárovacie práce:
Pri cene 3,00 € s DPH za m2 škárovacie práce 1 240 m2
1 240 x 3,00 = 3 720 €
Pri prepočte na normohodiny by cena škárovacích prác bola podstatne menšia.
Pre porovnanie pri rozpočte spracovanom programom CENKROS plus databáza Cenekon
2008.01by boli ceny ešte nižšie.
Len pri takto porovnávaných dvoch položkách došlo k nehospodárnemu vynaloženiu finančných
prostriedkov 213 894,30 Sk pri odporúčanej spotrebe materiálu HF8 Sopro Dur 0,7 kg/m2.
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Kontrolovaný subjekt nepredložil žiaden doklad, na základe ktorého mal byť materiál rátaný na
pokrytie 1,5 kg/m2. V cenovej ponuke je len uvedené škárovacia hmota podľa špecifikácie.
Kontrolné zistenie č. 13:
Tým, že na uvedenej objednávke chýbali jej základné náležitosti v tom, že na nej chýbali
údaje o peňažnom množstve alebo o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva a ani
nebolo uvedené, že si kontrolovaný subjekt objednáva práce na základe cenovej ponuky
fakturovaná suma 546 567,00 Sk podľa dostupných informácií získaných z internetu bola
neúmerná k vykonaným prácam vrátane dodávky materiálu minimálne vo výške 200 000,Sk.
Kontrolné zistenie č. 14:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil dodávateľskú faktúru zaevidovanú v knihe došlých
faktúr pod číslom 261/2008 a podľa § 2 písm. k) zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, nepreukázal
hospodárnosť v tom, že hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonávanie
činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní primeranej úrovne a kvality,
nie je možné bez odborného posudku zistiť, či fakturovaná suma zodpovedala primeranej
úrovne a kvalite.
2.3. Dodávateľ TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
V roku 2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr:
a) faktúru pod číslom 179/2009 ( príloha č. 52 ) od dodávateľa TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará
Vajnorská 37, 831 04 Bratislava v znení.
Fakturujeme Vám prenájom mobilného oplotenia HERAS CITY na stavbe v Žiline na základe
Vašej objednávky za obdobie od 16.06.2009 do 30.06.2009
Popis
Mobilne oplotenie dlhod. /m/

DPH
19 %

Cena bez DPH
2.00

Množstvo
120.00

DPH 19 % :
K úhrade spolu

Hodnota
240.00

45.60
285.60 EUR

b) faktúru pod číslom 197/2009 ( príloha č. 53 ) od dodávateľa TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará
Vajnorská 37, 831 04 Bratislava v znení.
Fakturujeme Vám prenájom mobilného oplotenia HERAS CITY na stavbe v Žiline na základe
Vašej objednávky za 7. mesiac
Popis
Mobilne oplotenie dlhod. /m/

DPH
19 %

DPH 19 % :
K úhrade spolu
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Cena bez DPH
4.00

Množstvo
120.00

Hodnota
480.00

91.20
571.20 EUR
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c) faktúru pod číslom 255/2009 ( príloha č. 54 ) od dodávateľa TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará
Vajnorská 37, 831 04 Bratislava v znení.
Fakturujeme Vám prenájom mobilného oplotenia HERAS CITY na stavbe v Žiline na základe
Vašej objednávky za 8. mesiac
Popis
Mobilne oplotenie dlhod. /m/

DPH
19 %

Cena bez DPH
4.00

Množstvo
120.00

DPH 19 % :
K úhrade spolu

Hodnota
480.00

91.20
571.20 EUR

d) faktúru pod číslom 287/2009 ( príloha č. 55 ) od dodávateľa TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará
Vajnorská 37, 831 04 Bratislava v znení.
Fakturujeme Vám prenájom mobilného oplotenia HERAS CITY na stavbe v Žiline na základe
Vašej objednávky za 9. mesiac
Popis
Mobilne oplotenie dlhod. /m/

DPH
19 %

Cena bez DPH
4.00

Množstvo
120.00

DPH 19 % :
K úhrade spolu

Hodnota
480.00

91.20
571.20 EUR

e) faktúru pod číslom 315/2009 ( príloha č. 56 ) od dodávateľa TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará
Vajnorská 37, 831 04 Bratislava v znení.
Fakturujeme Vám prenájom mobilného oplotenia HERAS CITY na stavbe v Žiline na základe
Vašej objednávky za 10. mesiac
Popis
Mobilne oplotenie dlhod. /m/

DPH
19 %

Cena bez DPH
4.00

Množstvo
120.00

DPH 19 % :
K úhrade spolu

Hodnota
480.00

91.20
571.20 EUR

f) faktúru pod číslom 323/2009 ( príloha č. 57 ) od dodávateľa TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará
Vajnorská 37, 831 04 Bratislava znení.
Fakturujeme Vám predaj mobilného oplotenia
Popis
pätka/
vzperná tyč
Spojka
Zaokrúhlenie

DPH
19 %
19 %
19 %
19 %

DPH 19 % :
K úhrade spolu
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Cena bez DPH
5.25
11.00
0.75
0.01

Množstvo
1.000
2.000
6.000
1.000

Hodnota
5.25
22.00
4.50
0.01

6.04
37.80 EUR
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g) faktúru pod číslom 346/2009 ( príloha č. 58 ) od dodávateľa TOI TOI & DIXI, s. r. o., Stará
Vajnorská 37, 831 04 Bratislava v znení.
Fakturujeme Vám prenájom mobilného oplotenia HERAS CITY na stavbe v Žiline na základe
Vašej objednávky za 11. mesiac
Popis
Mobilne oplotenie dlhod. /m/
Zaokrúhlenie

DPH
19 %
19 %

DPH 19 % :
K úhrade spolu

Cena bez DPH
2.67
0.02

Množstvo
120.000
1.000

Hodnota
320.40
0.02

60.88
381.30 EUR

Pri faktúre 346/2009 bol priložený Odovzdávací protokol oplotenia ZA/08/001 zo dňa 16.6.2009,
ktorým prenajímateľ TOI TOI & DIXI, s. r. o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava prenajala
nájomcovi MkP Žilina p. Brezáni výmeru oplotenia v bm 30 bm. Na protokole sú odtlačky
pečiatok a podpisy za prenajímateľa ako aj za nájomcu ( príloha č. 59 ). Na protokole sú ručne
napísané čísla 5 – 2009 – 179, 197, 255, 287, 315, 323, 346, čo sú čísla prijatých faktúr
zaevidovaných v knihe došlých faktúr od uvedeného dodávateľa.
Na uvedených faktúrach je fakturovaných 120.00 m mobilného oplotenia, čo predstavuje rozdiel
90 m.
Podľa vyjadrenia Mgr. Mariána Brezániho zo dňa 02.10.2013: „Oplotenie bolo použité na
oddelenie súkromného pozemku susediaceho s areálom plavárne. Pôvodné oplotenie bolo rozbité,
nevyhovujúce, majiteľ pozemku neprejavil záujem o promptné riešenie“.
Vôbec sa nevyjadril k rozdielu prenajatého oplotenia, ktorý podľa predložených dokladov
predstavoval 90 m.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt uhradil dodávateľovi nad rozsah podmienok
dohodnutých v odovzdávacom protokole tieto čiastky:
- faktúrou 179/2009 - 214,20 €
- faktúrou 197/2009 - 428,40 €
- faktúrou 255/2009 - 428,40 €
- faktúrou 287/2009 - 428,40 €
- faktúrou 315/2009 - 428,40 €
- faktúrou 346/2009 - 285,98 €
Spolu:
2 213,78 €
Kontrolné zistenie č. 15:
Tým, že kontrolovaný subjekt vyplatil uvedené faktúry č. 179/2009, 197/2009, 255/2009,
287/2009, 315/2009, 346/2009 v plnej výške porušil § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.
z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v tom, že podľa predložených dokladov umožnil bezdôvodné
obohatenie získaním finančného prospechu z verejných zdrojov vo výške
2 213,78 €,
nakoľko kontrolovaný subjekt mal prenajatých 30 bm oplotenia a nie fakturovaných 120
m.
Záver:
V tejto čiastkovej správe sú popísané zistenia, ktoré odôvodňujú podozrenia na protiprávny
postup kontrolovaného subjektu týkajúci sa nakladania s finančnými prostriedkami. Podľa § 13
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ods. 2 písm. k) zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú zamestnanci
kontrolného orgánu povinní oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom
konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.

5.2 Poverenie č. 14/2013 - Správa č. 14/2013
Kontrolovaný subjekt: Mestská krytá plaváreň Žilina, Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina
Predmet kontroly: Kontrola hospodárenia so zameraním na dodávateľské faktúry a s nimi
súvisiace právne predpisy za roky 2007 – 2010 v Mestskej krytej plavárni.
Kontrolované obdobie: Roky 2007 – 2010
Kontrolné zistenia sú uvedené na priloženom CD.
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SPRÁVA
o výsledku následnej finančnej kontroly
Vykonanou kontrolou bolo zistené:

Účtovné obdobie roku 2007
Interné smernice a vnútorné predpisy platné v MKP – rok 2007
Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu nemala MKP – príspevková organizácia
v kontrolovanom období roku 2007 vypracované žiadne interné smernice a vnútorné predpisy,
ale v rámci svojej činnosti postupovala podľa predpisov, nariadení a smerníc Mesta Žilina.
Kontrolnému orgánu boli predložené nasledovné predpisy, nariadenia a smernice Mesta
Žilina, ktorých ustanoveniami sa kontrolovaný subjekt riadil v predmetnom kontrolovanom
období roku 2007:
 Smernica prednostu Mestského úradu o postupoch pri zadávaní verejných zákaziek zo
dňa 01.04.2007,
 VZN Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 1/2003 o pravidlách hospodárenia
s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových
a príspevkových organizácií mesta v súlade so zákonom č. 303/95 o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov,
 Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Žilina, ktoré boli vydané Mestom Žilina na
základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov.

Kontrola hospodárenia zameraná na dodávateľské faktúry
MKP v zmysle ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve mala
v kontrolovanom období roku 2007 zavedenú evidenciu v počte 474 ks dodávateľských
faktúr (ďalej len „DF“). Vzhľadom na počet DF boli tieto ukladané v samostatných
zakladačoch v číselnom poradí tak, ako boli v MKP evidované. Kontrolovaný subjekt zároveň
v kontrolovanom období roku 2007 viedol evidenciu všetkých DF prijatých do organizácie
v Knihe došlých faktúr, pričom predmetná evidencia DF vedená v Knihe došlých faktúr bola
prehľadná, zrozumiteľná, čitateľná – kontrolovaný subjekt v rámci tejto evidencie pri každej
DF uvádzal poradové číslo v rámci zavedeného vzostupného číslovania, dodávateľa, číslo DF,
dátum prijatia DF do organizácie, predmet fakturácie, fakturovanú sumu, dátum splatnosti
DF, zaplatenú sumu a dátum zaplatenia predmetnej fakturovanej čiastky. Evidencia došlých
faktúr bola zo strany kontrolovaného subjektu vedená jednak ručnými zápismi v Knihe
došlých faktúr a zároveň bola evidencia DF realizovaná aj v účtovnom programe subjektu –
1

výstupom bol Zoznam prijatých faktúr obsahujúci číslo DF pridelené v rámci zavedeného
vzostupného číslovania , dátum zaradenia, dátum zdaniteľného plnenia, dátum splatnosti,
variabilný symbol, označenie dodávateľa, fakturovanú čiastku a zaplatenú čiastku.
Predmetom fakturácie od dodávateľov v kontrolovanom období roku 2007 boli najmä úhrady
za dodávky vody, elektrickej energie, plynu, tepla, telekomunikačné služby, nákup publikácií,
nákup dezinfekčných, čistiacich a hygienických potrieb a prostriedkov, opravy, prehliadky,
rozbory vody, nákup kancelárskych potrieb, vedenie účtovníctva a výpočet miezd a pod.
Kontrola bola vykonaná výberovým spôsobom čerpania bežných výdavkov za obdobie od
01.01.2007 do 31.12.2007. Kontrolou DF bola preverovaná hospodárnosť, efektívnosť
a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov ako aj úplnosť predložených účtovných
dokladov.

 JANUÁR AŽ APRÍL 2007
Kontrola dodávateľských faktúr za účtovné obdobie rok 2007, bola realizovaná za vybraté
mesiace január, február a náhodným výberom za mesiace marec a apríl. Na základe uznesenia
MZ č. 29/2007 zobralo MZ na vedomie vzdanie sa funkcie Dušana Kuchárika , riaditeľa MKP
dňom 24.1.2007 a menovanie Mgr. Mariana Brezániho do funkcie riaditeľa MKP dňom
1.4.2007. Týmto dňom sa stal menovaný riaditeľ zodpovedný za hospodárenia príspevkovej
organizácie.
Na základe Knihy došlých faktúr za rok 2007 a predloženého zoznamu prijatých faktúr za rok
2007 najväčší objem z prijatých, zúčtovaných a zaplatených faktúr za rok 2007 predstavovali
faktúry za médiá a to hlavne za teplo, plyn, elektriku, vodné a stočné. Z rok 2007 boli faktúry
za média uhradené vo výške 8 048 137,00 Sk, čo z celkového objemu zúčtovaných faktúr za
rok 2007 (13 322 328,80 SK) predstavovalo 60,41 %.
Dodávka médií je založená na zmluvnom základe, pričom cena za mernú jednotku
konkrétneho média na kontrahované obdobie (cenová regulácia) je pre dodávateľa
potvrdzovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej v texte len „URSO“) formou
individuálnych správnych aktov – rozhodnutí- za dodávku energií a vody v zmysle zákona
č.276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov platného v kontrolovanom období roku 2007. URSO ako orgán
štátu, v sieťových odvetviach ( elektroenergetike , plynárenstve, tepelnej energetike a vodnom
hospodárstve) plní úlohu ochrany konečného spotrebiteľa pred zneužitím dominantného
postavenia monopolných dodávateľov energií a zároveň dbá na návratnosť investícií
podnikateľských subjektov aby dodávka energií a vody bola spoľahlivá a bezpečná.
Pre ilustráciu ich kontrola uvádza podľa jednotlivých dodávateľov v tabuľke:
Číslo DF
Dátum
Dátum
Dátum
Úhrada
Žilinská teplárenskáprijatia
a.s.
splatnosti
úhrady
č.u:0208183002/5600
5070011
8.1.2007
22.01.2007
25.1.2007
518 201,20
5070056
8.2.2007
22.2.2007
19.2.2007
362 589,90
5070092
28.2.2007
14.3.2007
21.3.2007
316 682,70
5070121
5.4.2007
19.4.2007
17.4.2007
302 272,50
5070163
7.5.2007
21.5.2007
21.5.2007
240 662,90
5070199
6.6.2007
20.6.2007
19.6.2007
210 730,70
5070245
6.7.2007
20.7.2007
17.7.2007
185 037,00
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Nezaplatené

5070284
1.8.2007
5070319
7.9.2007
5070360
30.9.2007
50703936
9.11.2007
5070424
5.12.2007
5070463
31.12.2007
Spolu:
Severoslovenské vodárne a.s.
5070052
31.1.2007
5070086
3.3.2007
5070124
5.3.2007
5070148
27.4.2007
5070189
31.5.2007
5070198
31.5.2007
5070215
15.6.2007
5070246
3.7.2007
5070276
31.7.2007
5070312
5.9.2007
5070356
30.9.2007
5070391
8.11.2007
5070425
6.12.2007
5070467
31.12.2007
Spolu:
5070050
5070051
5070088
5070089
5070122
5070127
5070164
5070165
5070201
5070202
5070243
5070244
5070290
5070291
5070320
5070321
5070358
5070359
5070395
5070427
5070466
Spolu:
SPP
5070031
5070032
5070040
5070041
5070078
5070079
5070114
5070115
5070151
5070152
5070192
5070193
5070232
5070247

10.2.2007
10.2.2007
3.3.2007
3.3.2007
5.4.2007
10.4.2007
2.5.2007
3.5.2007
7.6.2007
7.6.2007
3.7.2007
3.7.2007
1.8.2007
1.8.2007
10.9.2007
10.9.2007
30.9.2007
30.9.2007
12.11.2007
6.12.2007
31.12.2007

15.8.2007
7.9.2007
14.10.2007
23.11.2007
19.12.2007
14.1.2008

15.8.2007
17.9.2007
18.10.2007
20.11.2007
13.12.2007

182 649,10
176 122,40
165 583,90
206 643,70
236 291,50
243 679,80
3 103 467,50

14.2.2007
17.3.2007
19.3.2007
11.5.2007
14.6.2007
14.6.2007
29.6.2007
17.7.2007
14.8.2007
5.9.2007
14.10.2007
22.11.2007
20.12.2007
14.1.2008

12.2.2007
13.3.2007
17.4.2007
17.5.2007
11.6.2007
19.6.2007
25.7.2007
17.7.2007
15.8.2007
5.9.2007
24.10.2007
20.11.2007
13.12.2007

127 374,00
75 043,50
80 056,50
89 439,00
3 630,50
152 239,50
9 407,00
198 633,00
212 267,50
116 034,00
49 625,00
56 188,00
66 209,00
58 403,50
1 236 146,50

24.2.2007
24.2.2007
17.3.2007
17.3.2007
19.4.2007
24.4.2007
16.5.2007
17.5.2007
21.6.2007
21.6.2007
17.7.2007
17.7.2007
15.8.2007
15.8.2007
10.9.2007
10.9.2007
14.10.2007
14.10.2007
26.11.2007
20.12.2007
14.1.2007

SSE a.s.
12.2.2007
12.2.2007
13.3.2007
13.3.2007
17.4.2007
17.4.2007
21.5.2007
21.5.2007
19.6.2007
19.6.2007
17.7.2007
17.7.2007
15.8.2007
15.8.2007
17.9.2007
17.9.2007
16.10.2007
18.10.2007
20.11.2007
13.12.2007

273 217,00
80 399,00
245 937,00
68 732,00
74 555,00
266 290,00
238 713,00
61 428,00
72 060,00
263 504,00
46 461,00
314 542,00
382 182,00
45 457,00
61 596,00
355 580,00
104 192,00
224 797,00
241 149,00
232 839,00
231 694,00
3 653 570

25.1.2007
25.1.2007
1.2.2007
1.2.2007
1.3.2007
1.3.2007
1.4.2007
1.4.2007
30.4.2007
30.04.2007
1.6.2007
1.6.2007
1.7.2007
3.7.2007

8.2.2007
8.2.2007
15.2.2007
15.2.2007
15.3.2007
15.3.2007
15.4.2007
15.4.2007
11.5.2007
14.5.2007
15.6.2007
15.6.2007
15.7.2007
17.7.2007

9.2.2007
5.2.2007
12.2.2007
12.2.2007
13.3.2007
13.3.2007
13.4.2007
13.4.2007
17.5.2007
17.5.2007
11.6.2007
11.6.2007
11.7.2007
12.7.2007

3

-20 677,00 *
12 266,00
11 130,00
6 620,00
11 130,00
6 240,00
11 130,00
3 410,00
1 310,00
11 130,00
550,00
11 130,00
510,00
11 130,00

5070271
5070272
5070309
5070310
5070336
5070349
5070386
5070416
Spolu
Celkom

31.7.2007
31.7.2007
3.9.2007
3.9.2007
21.9.2007
30.9.2007
6.11.2007
3.12.2007

14.8.2007
14.8.2007
3.9.2007
3.9.2007
5.10.2007
14.10.2007
20.11.2007
17.12.2007

15.8.2007
15.8.2007
17.9.2007
17.9.2007
3.10.2007
9.10.2007
13.11.2007
5.12.2007

11 130,00
510,00
1 050,00
11 130,00
-61 006,00 *
3 290,00
5 440,00
6 400,00
54 953,00
8 048 137,00

Poznámka :* dobropis

Z uvedeného dôvodu pri kontrole dodávateľských faktúr za vybraté kontrolované obdobie
roku 2007 sa kontrola týmto faktúram z cenového hľadiska nevenovala a zamerala sa na
preverenie ostatných faktúr.
Kontrolovaný subjekt v roku 2007 nemal vypracované žiadne vlastné vnútorné smernice,
ktorými by boli stanovené postupy pre obeh účtovných dokladov, pre výkon predbežnej
finančnej kontroly, pre spôsob vedenia pokladničných operácií, spôsob realizácie verejného
obstarávania a pod. Na základe vyjadrenia kontrolovaného subjektu, pri realizácii týchto
činností vychádzali z platných smerníc, ktoré boli vydané zriaďovateľom a na základe ktorých
boli tieto činnosti zabezpečované na odborných pracoviskách MsÚ v Žiline.
Kontrolný orgán z archívu interných smerníc , ktoré sa nachádzajú na informačnom portáli
MsÚ preveril túto skutočnosť a konštatuje, že tie smernice, ktoré sú z kontrolovaného obdobia
zaarchivované, nemajú vo svojom texte uvedené, že platia aj pre príspevkové a rozpočtové
organizácie mesta, ktoré majú právnu subjektivitu. Z uvedeného vyplýva, že smernice MsÚ
boli zo strany MKP využívané ako „pracovné manuály“ na zabezpečenie svojich činností.
Nakoľko nie všetky vnútorné smernice kontrolný orgán za kontrolované obdobie roku 2007
mal k dispozícii , pri kontrole dodávateľských faktúr kontrola postupovala pri ich
preverovaní vo väzbe na platné zákony v danom čase t. j. zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení Opatrenia MF SR z 11 decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové
organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky (oznámenie č.
567/2003 Z. z. ) v znení oznámenia o oprave textu MFSR č. 24501/2003-92 a v znení
opatrenia MFSR z 24. novembra 2004 č. MF/10717/2004-74 (oznámenie č. 700/2004)
a v znení opatrenia MFSR z 23. novembra 2005 č. MF/24523/2005-313 (oznámenie č.
604/2005 Z. z.), zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Kontrola preverené faktúry za vybraté mesiace (okrem faktúr za média) uvádza v tabuľke
podľa predmetu fakturácie aj s uvedením zistených nedostatkov, ktoré boli následne zhrnuté
do kontrolných zistení.
Číslo DF
5070001

Dodávateľ
AJFA+AVIS, s r.o.

5070026

AJFA + AVIS, s r.o.

5070002

Elektroservis-Šramka, s r.o.

46 604,50

Predmet fakturácie
„Čo má vedieť mzdová
účtovníčka“- ročník 2007zálohová faktúra
„Čo má vedieť mzdová
účtovníčka“
Materiál na WEDU B600

5070003

Eelktroservis-Šramka, s.r.o.

23 443,0

Oprava bazénového čističa

Suma (Sk)
1 098

0
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Zistené nedostatky
Zálohová faktúra.
Chýba objednávka.
Nevykonaná PFK
Riadna faktúra
Nevykonaná PFK
Chýba objednávka.
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK

5070004

Bílik Jozef-reštaurácia MKP

43 745

Stravné lístky

5070058

Bilík Jozef – reštaurácia MKP

31 395

Stravné lístky

5070004
5070048
5070006
5070007
5070049
5070054
5070008

eTel Slovensko s. r. o.
eTel Slovensko s. r. o.
Slovak Telekom a. s.
Slovak Telekom a. s.
Slovak Telekom a. s.
Slovak Telekom a. s.
BASVEL

1 411,50
1 840,50
843,70
11 467,0
4 304,70
11 123,40
3 826

Poplatky za tel. služby
Poplatky za tel. služby
Poplatky za tel.služby
Poplatky za tel.služby
Poplatky za tel.služby
Poplatky za tel.služby
Čistiace prostriedky

5070028

BASVEL

4 078,50

Čistiace prostriedky

5070009

SOFTIP a. s.

5070042
5070047
5070010

SOFTIP a. s.
SOFTIP a. s.
ILLE-servis pre hygienu

2 324
0
5 521,50

Služby
Faktúra za školenie
Hygienické potreby

5070046

ILLE-servis pre hygienu

5 521,50

Hygienické potreby

5070012

Poradca podnikateľa s r.o.

38

5070057

Poradca podnikateľa s.r.o.

602

5070013
5070014
5070016
5070027
5070059
5070060
5070070
5070071
5070015

T-Mobile
T-Mobile
T-Mobile
T-Mobile
T-Mobile
T-Mobile
T-Mobile
T-Mobile
VIDRA a spol. s r. o.

475
475
1 776,50
1 189
1 049
1040,50
2 612
1 621
8 656

Vyúčtovanie predplatného za
rok 2006-Finančný
spravodajca
Vyúčtovanie predplatného za
rok 2006-Zbierka zákonov
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Dezinfekčné prípravky

5070017
5070018
5070019
5070020
5070021
5070022
5070023
5070024
5070025
5070061
5070062
5070063
5070064
5070065
5070066
5070067
5070068
5070069
5070029

Orange
0907 811 927
Orange
0905 255 944
Orange
0905 746 807
Orange
0905 255 920
Orange
0918 689 888
Orange
0907 844 987
Orange
0905 930 980
Orange
0907 850 673
Orange
0905 924 977
Orange
0905 255 920
Orange
0905 746 807
Orange
0905 255 944
Orange
0907 811 927
Orange
0905 924 974
Orange
0907 850 673
Orange
0905 930 980
Orange
0907 844 987
Orange
0918 689 888
DIEGO –Cálik Ivan

713
661,50
2 804,50
617
237
1 239,50
2 125,50
3 335,50
683
650,50
2 895,00
889,50
713
2 213,50
729,50
1 875,50
1 435,50
237
15 500

Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Telefonické poplatky
Prenájom mot. vozidla

5070072

DIEGO – Cálik Ivan

14 000

Prenájom mot. vozidla

Školenie

2 000
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Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Zaevidovaná prihláška.
Nevystavený
interný
účtovný doklad.
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Chýba objednávka.
Nevykonaná PFK
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Chýba objednávka.
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Chýba zmluva
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Chýba zmluva

5070030
5070073

MENS SK s. r. o.
MENS SK s. r. o.

1 942,10
1 942,10

Servisný prenájom rohoží
Servisný prenájom rohoží

Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK

5070033

Regionálny. úrad verejného
zdravotníctva
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva
Slovenský ochranný zväzSOZA

3 302,50

Rozbor vody

Nevykonaná PFK

3 378,00

Rozbor vody

Nevykonaná PFK

Reprodukovaná hudba

Nevykonaná PFK
Chýba objednávka

5070036

SODEXHO Pass SR s. r. o.

-658,30

Poukážky (dobropis)

5070037

SODEXHO Pass SR s. r. o.

-13 496,10

Poukážky (dobropis)

5070038

SODEXHO Pass SR s. r. o.

-188,10

Poukážky (dobropis)

5070039

SODEXHO Pass SR s. r. o.

-1 975

Poukážky (dobropis)

5070043
507044

T+T a. s.
Eva Randová

9 080
4 000

Komunálny odpad
Služby

Chýba zmluva
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Chýba zmluva
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Chýba zmluva
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Chýba zmluva
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK

5070045
5070055

METRO
METRO

1 893
328,50

Drogistický tovar
Drogistický tovar

5070075
5070053

METRO
LINDE

7 698
737,80

Drogistický tovar
Plyn

5070076

LINDE

5 259,80

5070074

DOMENA

1 998

Poradenská a vzdelávacia
agentúra

5070077

COMPNET

2 523

Nákup toneru

5070034
5070035

5 050

Chlór

Nevykonaná PFK
Faktúra nie je vystavená
na MKP
Nevykonaná PFK
Nevykonaná PFK
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK
Zaevidovaná prihláška
Nevystavený interný
účtovný doklad
Nevykonaná PFK
Chýba objednávka
Nevykonaná PFK

Nedostatok:
Nedostatkom zisteným pri kontrole faktúr za január a február bola skutočnosť, že
kontrolovaný subjekt pred vstupom do záväzku nevystavoval objednávky.
Pri kontrolovaných faktúrach neboli priložené objednávky. Na základe vyjadrenia
kontrolovaného subjektu, v kontrolovanom období objednávky neboli vystavované.
Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, ktorou sa kupujúci zaväzuje , že
odoberie od dodávateľa dohodnuté množstvo výrobkov a služieb, určitej kvality, ceny
a platobných podmienok. Objednávka je podnetom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. na
vystavenie faktúry. Zaslaná objednávka dodávateľovi je prvým dokumentom budúceho
obchodného vzťahu, Pri objednávke nie je dôležitá jej forma ale spôsob preukázania
objednávkového procesu pri vstupe do zmluvného alebo finančného záväzku.
Následne kontrolovaný subjekt nevykonával pred úhradou týchto faktúr predbežnú finančnú
kontrolu, čo kontrola vyhodnocuje ako kontrolné zistenie.
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Kontrolné zistenie č. 1:
Tým, že kontrolovaný subjekt neoveril pripravovanú finančnú operáciu so schváleným
rozpočtom, porušil § 6 ods. 1 a § 9 ods. 1 a ods. 4 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite, nakoľko vykonal finančné operácie bez ich
overenia predbežnou finančnou kontrolou.
Nedostatok:
Od Spoločnosti Elektroservis – Šramka, IČO: 36311901 s r.o. boli prijaté faktúry DF č.
5070002 na sumu 46 604,50 Sk a DF č.5007003 na sumu 23 443.- Sk, v ktorých vystavovateľ
uvádza číslo objednávky 13/06/15.12.2006. Nakoľko objednávkou sa potvrdil vstup do
zmluvného záväzku na konci roku 2006, na potvrdenie správnosti hospodárskej operácie mal
kontrolovaný subjekt objednávku priložiť k faktúre a na základe nej potvrdiť predbežnou
finančnou kontrolou súlad tejto finančnej operácie s rozpočtom.
Nedostatok:
Pri DF č.5070009 od SOFTIP a. s. (9.1.2007) došlo zo strany kontrolovaného subjektu
k zaevidovaniu prihlášky na školenie mzdových účtovníčok do knihy došlých faktúr aj keď
prihláška nie je faktúra (daňový doklad), následne k jej zúčtovaniu ako záväzku a k jej úhrade
dňa 12.1.2007. Nakoľko prihláška nemá náležitosti účtovného dokladu a účtovná jednotka je
povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi došlo na strane kontrolovaného
subjektu k porušeniu § 6 ods.1 a § 8 ods.1 zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Táto
hospodárska operácia bola zúčtovaná na účte 314 – poskytnuté prevádzkové preddavky, na
ktorom sa účtovali poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany
dodávateľa (518 105/314 100) , t. j. v deň uskutočnenia účtovného prípadu (poskytnutie
preddavku) v zmysle § 2 ods. 1 Opatrenia MF SR z 11.decembra 2003 č.24501/2003-92
v znení neskorších opatrení. Riadna faktúra zaevidovaná v knihe došlých faktúr ako DF č.
5070047 ( príloha č. 1 ), bola prijatá dňa 5.2.2007 s nulovou hodnotou a zúčtovaná
314 100/321 100. Kontrola túto hospodársku operáciu vyhodnocuje ako úhradu preddavku
bez zmluvného základu.
Kontrolné zistenie č. 2:
Tým, že kontrolovaný subjekt v uhradil svoj záväzok bez riadneho účtovného dokladu
porušil § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Kontrolné zistenie č. 3:
Tým, že úhrada záväzkov bola realizovaná formou preddavku bez zmluvného základu došlo
k porušeniu § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v nadväznosti na porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného
zákona. Preddavok bez zmluvného základu bol zaplatený vo výške 2 000,00 Sk.
Nedostatok:
Pri faktúrach od spoločnosti ORANGE a. s. v mesiaci január a február 2007 kontrola zistila,
že aj keď je na faktúre uvedená adresa platiteľa úhrad Mestská krytá plaváreň , príspevková
organizácia, Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, meno užívateľa pri číslach telefónných staníc
je uvedené Kuchárik Dušan. Kontrola tento nedostatok zistila pri DF č. 5070017-5070021
a DF č. 5070024-5070025 a pri DF č. 5070061-5070066 a DF č. 5070069.
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V mesiacoch január až apríl 2007 nákup stravných lístkov kontrolovaný subjekt realizoval
od BILLÍK Jozef – reštaurácia Krytá plaváreň, IČO: 10948350, ktoré boli uhradené vo výške
133 770.-Sk. Pri faktúrach nebola priložená objednávka a kontrole nebola predložená zmluva,
na základe ktorej MKP vstúpila do zmluvného záväzku.
Z dôvodu nepredloženia platnej zmluvy s uvedenou spoločnosťou nie je možné zo strany
kontroly objektívne posúdiť a vyhodnotiť z finančného hľadiska správnosť týchto
hospodárskych operácii. Na jednotlivých faktúrach nebola vykonaná predbežná finančná
kontrola, ktorou mal subjekt potvrdiť správnosť fakturovaných čiastok vo väzbe na obchodné
podmienky zmluvy.
Nedostatok:
Pri faktúre od spoločnosti Metro a. s. DF č. 5070075, ktorá bola vystavená na odberateľa
Mestská krytá plaváreň, Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina. IČO: 00652041 na sumu 7 698,10
Sk kontrola zistila (a bola riadne uhradená v deň nákupu ), že táto suma bola vyplatená
v hotovosti z pokladne a to VPD č.3-6507 zo dňa 26.2.2007 nakoľko na pokladničnom
doklade je v časti vyplatené komu uvedené: Metro s. r. o., Prielohy 1, Žilina s uvedením
účelu: úhr. fa. č. 2610009440 (DFč.5070075). .
Kontrola preverila príkazy na úhradu došlých faktúr za mesiace január a február od
spoločnosti METRO s. r. o. a predmetná faktúra uhradená bezhotovostným spôsobom nebola.
Na strane kontrolovaného subjektu tak došlo pri vystavovaní pokladničných dokladov len
k odbornému zlyhaniu na strane pracovníka zodpovedného za vedenie pokladničnej agendy.
Nedostatok:
V texte dodávateľských faktúr DF č. 5070029 na sumu 15 500.- Sk zo dňa 28.1.2007, ktorá
bola uhradená v hotovosti VPD č. 3-3607 a DF č. 5070072 na sumu 14 000.- Sk zo dňa
25.02.2007, ktorá bola uhradená v hotovosti VPD č. 3-6807 a ktorá bola prijatá od Cálik Ivan
– DIEGO, IČO: 18001645 je uvedené, že ide o fakturáciu nájmu mot. vozidla ZA-368 AM za
obdobie 31.12.2006 - 31.1.2007 a v druhom prípade o fakturáciu za obdobie 31.1.2007 do
28.2.2007, ktorá bola vykonaná na základe podpísanej Zmluvy o nájme dopravného
prostriedku Škoda Felícia Combi ŠPZ: ZA-368AM.
Kontrola si od kontrolovaného subjektu vyžiadala Zmluvu o nájme dopravného prostriedku
uzatvorenú podľa §630 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte len „Zmluva), ktorá bola podpísaná dňa 2.1.2007 na dobu určitú a to od 31.12.2006 do
31.12.2007 a v ktorej jednotková cena za nájom motorového vozidla bola dohodnutá na 500.Sk/deň/24 hodín. Výhradným užívateľom predmetu zmluvy bol zástupca nájomcu – riaditeľ
MKP Dušan Kuchárik. Na základe predložených dokumentov nájomný zmluvný vzťah trval
od roku 1995, pri cene za predmet nájmu 500.- Sk/deň/24 hodín. Zo strany MKP bol zmluvný
vzťah ukončený písomnou formou k 31.3.2007.
V oboch prípadoch kontrolovaný subjekt predmetné faktúry zaúčtoval a uhradil, aj keď na
strane kontrolovaného subjektu nedošlo k overeniu súladu tejto finančnej operácie
s rozpočtom. Predbežnou finančnou kontrolou nebolo overená ani „Zmluva“.
Nedostatok:
V texte dodávateľskej faktúry DF č. 5070044 na sumu 4 000.- Sk zo dňa 25.01.2007 od Eva
Randová, IČO: 33346275 je uvedená fakturácia za služby PO-2007/001. Kontrola si cez
stránku www.zrsr.sk preverila živnostenský register, podľa ktorého jednou z obchodných
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činností tohto podnikateľského subjektu je požiarny technik a zabezpečovanie prednáškovej
činnosti v oblasti BOZP.
Na základe predloženej Zmluvy o komplexnom poskytovaní prác a služieb v oblasti ochrany
pred požiarmi (PO), podľa §269 ods.2 zák.513/91 Zb. – Obchodný zákonník, ktorá bola
podpísaná dňa 1.6.2006 je v zmysle čl. IV dohodnutá cena prác, výkonov a služieb dohodou
paušálom 4 000.-Sk mesačne. Cena prác, výkonov a služieb bola špecifikovaná v Prílohe č.1
predmetnej zmluvy v ktorej je stanovený pracovný režim technika požiarnej ochrany
zhotoviteľa (Eva Randová) a zoznam úloh za ktoré je zodpovedná. Na základe faktúry výška
sumy zodpovedala zmluvným podmienkam, ale pri faktúre nie je uvedené bližšia špecifikácia
zabezpečených úloh v zmysle Prílohy č. 1, ktoré zhotoviteľ (Eva Randová) za mesiac január
2007 pre objednávateľa zabezpečila. Ten istý nedostatok bol zistený aj pri DF č. 5070087 zo
dňa 1.3.2007, na základe ktorej bola realizovaná fakturácia za služby PO za mesiac február
2007.
V oboch prípadoch kontrolovaný subjekt predmetné faktúry zaúčtoval a uhradil, aj keď na
strane kontrolovaného subjektu nedošlo k overeniu súladu tejto finančnej operácie
s rozpočtom, s platnou „Zmluvou“ a hlavne k prevereniu zabezpečenia platených výkonov
v zmysle prílohy č. 1 v danom čase a zo strany kontrolovaného subjektu nebola vystavená
objednávka, v ktorej kontrolovaný subjekt mal uviesť špecifikáciu objednaných činností
v zmysle Prílohy č. 1.
Kontrola cez knihu došlých faktúr preverila fakturáciu od tohto subjektu za celý rok 2007 a
zistila, že v následných mesiacoch roku 2007 sa už fakturácia od tohto subjektu nerealizovala.
Aj keď v článku čl. VIII. ods. 2 výpovedná lehota zmluvných strán zo zmluvy na dobu
neurčitú bola trojmesačná, pri zmluve sa výpoveď ukončenia zmluvného vzťahu
nenachádzala.
Nedostatok:
Pri preverovaní pokladničných dokladov, z dôvodu úhrad dodávateľských faktúr hotovostným
spôsobom, bolo kontrolou zistené, že kontrolovaný subjekt pri hotovostných finančných
operáciách nezabezpečil trvalosť účtovných záznamov, konkrétne
potvrdeniek
z registračných pokladní. Zároveň kontrolovaný subjekt neoveril súlad tejto finančnej
operácie s rozpočtom. Kontrola tieto nedostatky pri hotovostných finančných operáciách
vyhodnocuje ako kontrolné zistenia.
Kontrolné zistenie č. 4:
Tým, že kontrolovaný subjekt nezabezpečil trvalosť účtovných záznamov pri hotovostných
finančných operáciách porušil § 8 ods. 1 a ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
nakoľko účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne
a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Kontrolné zistenie č. 5:
Tým , že kontrolovaný subjekt neoveril súlad finančnej operácie s rozpočtom porušil § 9
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

 MÁJ A JÚN 2007
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V rámci dvoch náhodne vybratých mesiacov, kontrolovaného účtovného obdobia roku 2007
boli zo strany kontrolného orgánu prekontrolované všetky DF, ktoré podľa dátumu
zdaniteľného plnenia súviseli s predmetnými, náhodne vybratými, mesiacmi máj a jún 2007,
tzn. že zo strany kontrolného orgánu boli prekontrolované DF od č. 5070156 do č. 5070228
vrátane, tzn. 73 DF v celkovom objeme úhrady 1 567 375,90 Sk, pričom z predmetných 73
zaevidovaných dokladov mal jeden doklad charakter dobropisu vo výške 690,- Sk a štyri DF
boli vystavené na sumu 0,- Sk – viď nasledovné tabuľky:
Interné
číslo DF

Dodávateľ

Suma
(v Sk)

Predmet fakturácie

Poznámka

5070169

T-Mobile Slovensko, a. s.

- 690,-

telefónne poplatky

dobropis

Interné
číslo DF

Dodávateľ

Suma
(v Sk)

Predmet
fakturácie

Poznámka

5070162

Poradca podnikateľa,
spol. s r. o.

0,-

zbierka zákonov

vyúčtovacia faktúra k zálohe zaplatenej DF č. 5070134

revízia
plynového
zariadenia

100 % zľava, na pripojenej objednávke nebol uvedený
finančný limit a nebola vykonaná ani PFK pred
vstupom do záväzku, kontrole bola predložená Správa
o odbornej prehliadke plynového zariadenia zo dňa
17.05.2007

5070173

Mgr. Karol Čavojský

0,-

5070185

T + T, a. s.

0,-

5070194

T + T, a. s.

0,-

5070223

Poradca podnikateľa,
spol. s r. o.

0,-

vývoz VKK –
odpad
vývoz VKK –
odpad
Finančný
spravodajca –
ročník 2008

vyúčtovacia faktúra k zálohe zaplatenej DF č. 5070172
vyúčtovacia faktúra k zálohe zaplatenej DF č. 5070183
vyúčtovania faktúra k zálohe zaplatenej DF č. 5070204

Organizácia mala v kontrolovaných mesiacoch máj a jún 2007 zavedený systém používania
pečiatok, čím bolo zabezpečené evidovanie DF – tieto boli označené číslom prideleným
v rámci zavedeného interného vzostupného číslovania prijatých DF, bolo zabezpečené
označenie účtov, na ktorých kontrolovaný subjekt vzniknutý účtovný prípad zaúčtoval,
pričom k označeniu účtov bol zároveň pripojený aj podpisový záznam osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva. DF prekontrolované v rámci týchto dvoch mesiacov máj a jún 2007, boli
zároveň označené odtlačkom pečiatky potvrdzujúcim výkon PFK vo fáze pred úhradou
fakturovanej čiastky. K DF boli zároveň pripojené aj interné doklady týkajúce sa zúčtovania
prijatej faktúry obsahujúce označenie organizácie, číslo DF pridelené DF v rámci zavedenej
internej evidencie DF, dátum zaradenia DF, označenie dodávateľa, názov účtovného prípadu,
predkontácie, zaúčtovanú čiastku, dátum zaúčtovania, doklad, na základe ktorého došlo
v podmienkach organizácie k zaúčtovaniu prípadu a predmetné interné doklady obsahovali
podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu.
V rámci prekontrolovaných DF za mesiace máj a jún 2007 najväčšie fakturované položky
tvorili dodávky médií – teplo, elektrická energia, voda a plyn v celkovom objeme
1 251 018,10 Sk – viď nasledujúca tabuľka, tzn. že z celkového objemu uhradených
fakturovaných čiastok (máj – jún 2007: 1 567 375,90 Sk) faktúry za média tvorili 79,81 %.
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Interné
číslo DF
5070163
5070199
5070164
5070165
5070201
5070202
5070198
5070192
5070193
SPOLU

Dodávateľ
Žilinská teplárenská, a. s.
Žilinská teplárenská, a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
SEVAK, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
-

Suma
(v Sk)
240 662,90
210 730,70
238 713,00
61 428,00
72 060,00
263 504,00
152 239,50
550,00
11 130,00
1 251 018,10

Predmet
fakturácie
teplo
teplo
elektrická energia
elektrická energia
elektrická energia
elektrická energia
vodné a stočné
plyn
plyn
-

Poznámka
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti

Zvyšnú čiastku z celkového objemu fakturácie (1 567 375,90 Sk) za mesiace máj a jún roku
2007 vo výške 316 357,80 Sk tvorili predovšetkým fakturácie za nákup dezinfekčných
prostriedkov, chlóru, nájom fliaš so špeciálnymi plynmi, telefónne poplatky, prehliadky TNS
a pod. Kontrolný orgán uvádza tieto ostatné fakturované položky v nasledovnej tabuľke,
pričom v rámci tejto tabuľky sú DF rozčlenené podľa predmetu fakturácie.
Interné
číslo DF

Dodávateľ

Suma
(v Sk)

Predmet
fakturácie
dezinfekčné
prostriedky - bikof
dezinfekčné
prostriedky
dezinfekčné
prostriedky

Poznámky

Ing. Tibor
Turányi
VIDRA
a SPOL. s. r. o.
VIDRA
a SPOL. s. r. o.

23 152,00

5070226

VIDRA
a SPOL. s. r. o.

14 761,00

dezinfekčné
prostriedky

5070159

RÚVZ

3 806,00

analýza vody

5070160

Linde

4 236,40

chlór

5070219

Linde

5 259,80

chlór

4 000,00

školenie obsluhy
a prevádzky
chlórovacieho
zariadenia a BOZ
v počte 8
pracovníkov á 500,Sk

na pripojenej kópii objednávky boli uvedené dva
dodávateľské subjekty a dva predmety objednania,
nebol uvedený finančný limit a nebola vykonaná ani
PFK pred vstupom do záväzku
na pripojenej kópii objednávky boli uvedené dva
dodávateľské subjekty a dva predmety objednania,
nebol uvedený finančný limit a nebola vykonaná ani
PFK pred vstupom do záväzku, kontrole bola
doložená Správa o odbornej prehliadke a skúške
chlórovacích zariadení obsahujúca technologický
postup pre prevádzkovú odbornú prehliadku a skúšku
zariadenia a technickú správu

5070158
5070171
5070207

5070190

Peter Herchl

9 155,00

13 185,00

chýba objednávka, uhradená po lehote splatnosti
chýba objednávka, resp. kontrole nebola predložená
zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami
chýba objednávka, resp. kontrole nebola predložená
zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami
chýba objednávka, resp. kontrole nebola predložená
zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami,
fakturovaná čiastka bola uhradená po lehote
splatnosti
na pripojenej Dohode o cene nebola vykonaná PFK,
uhradená po lehote splatnosti
uhradená po lehote splatnosti, fakturácia bola
realizovaná na základe Zmluvy na dodávky
technických plynov vo fľašiach
fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy na
dodávky technických plynov vo fľašiach

5070211

DIAN – Marián
Dian

3 000,00

odborná prehliadka
chlórovacieho
zariadenia
ADVANCE

5070215

VEOLIA –
Stredoslovenská
vodárenská
prevádzková
spoločnosť, a. s.

9 407,00

servis chlórovacieho
zariadenia

popísané v nižšie uvedenom nedostatku

5070161

Linde

špeciálne plyny –
nájom fliaš

fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy na
dodávky technických plynov vo fľašiach uzatvorenej
dňa 28.12.2006, fakturovaná čiastka bola uhradená

714,00
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5070205

5070157
5070175
5070176

5070177

5070178
5070166
5070167
5070170
5070180
5070196
5070200
5070214
5070217
5070208
5070209
5070210
5070168
5070195
5070187

5070172

5070183

5070191

Linde
Metrológia EV,
s. r. o.
Ing. Vladimír
Pažický
Ing. Vladimír
Pažický
Ing. Vladimír
Pažický
Ing. Vladimír
Pažický
eTel Slovensko,
s. r. o.
Slovak
Telekom, a. s.
T-Mobile
Slovensko, a. s.
Orange
Slovensko, a. s.
Slovak
Telekom, a. s.
eTel Slovensko,
s. r. o.
T-Mobile
Slovensko, a. s.
Orange
Slovensko, a. s.
Milan Štrbák MITEL
Milan Štrbák MITEL
Milan Štrbák MITEL
Slovak
Telekom, a. s.
Slovak
Telekom, a. s.
Ing. Tupý Juraj,
Hit -Tel

T+T, a. s.

T+T, a. s.

T+T, a. s.

737,80

7 601,50
2 433,00
3 060,00

8 340,00

2 040,00

špeciálne plyny –
nájom fliaš

po lehote splatnosti
fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy na
dodávky technických plynov vo fľašiach uzatvorenej
dňa 28.12.2006, fakturovaná čiastka bola uhradená
po lehote splatnosti

elektromery

chýba objednávka

prehliadka 4 ks
TNS*
prehliadka 6 ks
TNS*
prehliadka 6 ks
TNS* + odborná
skúška – skúška
tesnosti
prehliadka 4 ks TNS
*

kontrole nebola predložená zmluva uzatvorená medzi
zmluvnými stranami
kontrole nebola predložená zmluva uzatvorená medzi
zmluvnými stranami
kontrole nebola predložená zmluva uzatvorená medzi
zmluvnými stranami
kontrole nebola predložená zmluva uzatvorená medzi
zmluvnými stranami
uhradená po lehote splatnosti, fakturácia bola
realizovaná na základe zmluvy
uhradená po lehote splatnosti, fakturácia bola
realizovaná na základe zmluvy

1 316,00

telefónne poplatky

9 126,60

telefónne poplatky

796,00

telefónne poplatky

fakturácia bola realizovaná na základe zmluvy

6 365,00

telefónne poplatky

fakturácia bola realizovaná na základe zmluvy

3 675,10

telefónne poplatky

fakturácia bola realizovaná na základe zmluvy

288,50

telefónne poplatky

fakturácia bola realizovaná na základe zmluvy

937,50

telefónne poplatky

fakturácia bola realizovaná na základe zmluvy

6 904,00

telefónne poplatky

fakturácia bola realizovaná na základe zmluvy

2 500,00

nákup telefónu

chýba objednávka

1 100,00

nákup telefónu

chýba objednávka

1 500,00

nákup telefónu

chýba objednávka

1 997,80

internet

uhradená po lehote splatnosti, fakturácia bola
realizovaná na základe zmluvy

520,10

internet

fakturácia bola realizovaná na základe zmluvy

2 130,00

servis telefónu

chýba objednávka, uhradená po lehote splatnosti

4 615,00

záloha za vývoz
VKK – odpad (bola
vystavená priamo
ostrá faktúra a nie
zálohová faktúra)

4 615,00

záloha za vývoz
VKK – odpad (bola
vystavená priamo
ostrá faktúra a nie
zálohová faktúra)

9 988,00

vývoz odpadu
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fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy
o dielo č. 963 o zabezpečení prepravy
a zneškodnenia komunálnych odpadov a stavebných
odpadov veľkokapacitnými kontajnermi zo dňa
16.05.2007, pričom súčasťou tejto zmluvy bol
Cenník prác a služieb poskytovaných v oblasti
nakladania s odpadmi
fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy
o dielo č. 963 o zabezpečení prepravy
a zneškodnenia komunálnych odpadov a stavebných
odpadov veľkokapacitnými kontajnermi zo dňa
16.05.2007, pričom súčasťou tejto zmluvy bol
Cenník prác a služieb poskytovaných v oblasti
nakladania s odpadmi
fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy č.
1042 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia
komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zo dňa 01.11.2006, pričom súčasťou tejto
zmluvy boli dodatky a prílohy upravujúce frekvenciu

5070197

T+T, a. s.

333,00

prenájom VKK za
máj 2007

vývozov – nie je v nich uvedená cena za vývoz
odpadu
fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy č.
55/2007/VKK/N o nájme veľkokapacitných
kontajnerov zo dňa 16.05.2007, fakturovaná čiastka
bola uhradená po lehote splatnosti
fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy
o dielo č. 963 o zabezpečení prepravy
a zneškodnenia komunálnych odpadov a stavebných
odpadov veľkokapacitnými kontajnermi zo dňa
16.05.2007, pričom súčasťou tejto zmluvy bol
Cenník prác a služieb poskytovaných v oblasti
nakladania s odpadmi

5070212

T+T, a. s.

4 615,00

záloha za vývoz
VKK – odpad (bola
vystavená priamo
ostrá faktúra a nie
zálohová faktúra)

5070156

Miroslav
Lalinský
REKLAMAX

5 000,00

výroba a polep
reklamných
stojanov

chýba objednávka
kontrole nebola predložená zmluva uzatvorená
s predmetnou spoločnosťou – zálohová faktúra sa
v rámci fakturácie odvoláva na číslo zmluvy –
variabilný symbol č. 425 a bod II. Zmluvy
o zaradenie reklamnej propagácie do Cestovného
lexikónu 2008, časť fakturovanej čiastky bola
uhradená po lehote splatnosti, nebola pripojená
vyúčtovacia faktúra
chýba návrh, na ktorý sa DF odvoláva, chýba
objednávka

5070186

ASTOR
SLOVAKIA,
s. r. o.

5 000,00

zálohová faktúra –
platba za
uverejnenie
reklamnej
propagácie

5070188

Miroslav
Lalinský

10 000,00

akrylové nátery na
oplotení letných
bazénov MKP

5070174

MENS SK
s. r. o.

1 942,10

prenájom rohoží

5070216

MENS SK
s. r. o.

1 942,10

prenájom rohoží

5070181

JUDr. Roman
Hriadel

11 900,00

preddavok za
poskytnutie
právnych služieb

5070224

RK-FIN, s. r. o.

40 000,00

spracovanie
účtovníctva a miezd

5070218

FIRE, s. r. o.

2 000,00

preventívna
protipožiarna
prehliadka

5070182

Slovenský
rozhlas

5070189

SEVAK, a. s.

5070220

KA-VT, s. r. o.

982,00

5070222

bauMax SR,
spol. s r. o.

926,00

5070213

SOFTIP, a. s.

1 428,00

960,00

3 630,50

koncesionárske
poplatky
čistenie
kanalizačného
potrubia vozidlom
CAK Liaz
oprava kancelárskej
techniky –
registračnej
pokladnice
oprava uhlovej
brúsky
inštalácia/reinštalácia softwaru
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kontrole nebola predložená zmluva uzatvorená
s predmetnou spoločnosťou – DF sa v rámci
fakturácie odvoláva na zmluvu o servisnom prenájme
rohoží zo dňa 01.12.2005
kontrole nebola predložená zmluva uzatvorená
s predmetnou spoločnosťou – DF sa v rámci
fakturácie odvoláva na zmluvu o servisnom prenájme
rohoží zo dňa 01.12.2005
fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy
o odmene za poskytnutie právnej pomoci zo dňa
11.05.2007, chýba vyúčtovacia faktúra a zároveň sa
v evidencii nenachádza faktúra na zvyšok odmeny
dohodnutej v zmluve a tento zvyšok nebol zo strany
MKP v roku 2007 ani uhradený ***
fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy
o poskytovaní služieb a vzájomnej spolupráci zo dňa
15.05.2007
fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy
o dielo o komplexnom dodaní prác a služieb v oblasti
požiarnej ochrany zo dňa 01.12.1999, ktorej
neoddeliteľnou súčasťou bol aj cenník prác technika
požiarnej ochrany

na pripojenej kópii objednávky nebol uvedený
finančný limit a nebola vykonaná ani PFK pred
vstupom do záväzku
chýba objednávka, k DF bol pripojený len Pracovný
list a Výdajka
pripojený „Príkaz zákazníka na obstaranie opravy“
bol vystavený na tretiu osobu – zákazníka a nie na
MKP – zákazníka
kontrole nebola predložená zmluva uzatvorená
s predmetnou spoločnosťou vzťahujúca sa
k predmetnej DF vystavenej zo strany dodávateľa
dňa 13.06.2007 – predložená licenčná zmluva č.

4027195 bola totiž medzi zmluvnými stranami
uzatvorená až dňa 31.07.2007, k DF bol pripojený
Pracovný výkaz zo dňa 07.06.2007

5070221

KA-VT, s. r. o.

16 447,00

registračná
pokladnica,
inštalácia +
zaškolenie, tovar do
registračnej
pokladnice

5070179

TONER, Ing.
Kmeť Jaroslav

1 999,00

tonerkit MT 104B

chýba objednávka, k DF boli pripojené len dodacie
listy

chýba objednávka
fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy
o službe nájomného servisu uzatvorenej dňa
18.10.2006, ktorou si MKP záväzne objednala určité
druhy hygienických potrieb
fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy
o službe nájomného servisu uzatvorenej dňa
18.10.2006, ktorou si MKP záväzne objednala určité
druhy hygienických potrieb
chýba objednávka, k DF bol pripojený len list
adresovaný MKP týkajúci sa oznamu o obnovení
predplatného na rok 2008, uhradená po lehote
splatnosti, vyúčtovacia faktúra bola zaevidovaná pod
por. č. 5070223
pripojená kópia objednávky, pričom táto objednávka
nebola podpísaná osobou zodpovednou za
objednávanie tovaru a nebola vykonaná ani PFK
pred vstupom do záväzku, fakturovaná suma (5 809,Sk) nekorešpondovala so sumou uvedenou na
objednávke (5 788,90 Sk), k DF bol pripojený aj
dodací list č. 79223

5070184

ILLE

5 521,50

hygienické potreby

5070227

ILLE

5 521,50

hygienické potreby

5070204

Poradca
podnikateľa,
s. r. o.

800,00

zálohovo zaplatený
preddavok na
Finančného
spravodajcu –
ročník 2008

5070206

Ing. Bernard
Hazda –
DATASET

5 809,00

kancelárske potreby

1 332,00

kancelárske potreby

chýba objednávka, k DF boli pripojené len originály
a fotokópie dodacích listov č. 177/07 a č. 180/07

6 426,00

inzercia **

fakturácia bola realizovaná na základe Zmluvy
o uverejnení inzercie zo dňa 10.05.2007

5070228
5070225
SPOLU

Ing. Bernard
Hazda –
DATASET
MEDIATEL,
s. r. o.
-

316 357,80

-

* TNS – tlakové nádoby stabilné
** z DF nebolo možné jednoznačne určiť predmet fakturácie – kontrolovaný subjekt neposkytol stanovisko
*** vyúčtovanie bolo zrealizované, resp. zvyšok zmluvne dohodnutej odmeny bol zo strany kontrolovaného subjektu uhradený
až v roku 2009

Nedostatok:
K DF zaevidovaných kontrolovaným subjektom pod poradovými číslami 5070190 (Peter
Herchl, 29. augusta 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 22718214, dátum vystavenia DF:
31.05.2007) a 5070211 (Marian Dian – DIAN, Malachovská cesta 60, 974 05 Banská
Bystrica, IČO: 17805275, dátum vystavenia DF: 06.06.2007) boli pripojené kópie objednávok
vystavených MKP, ktorými kontrolovaný subjekt objednával, cit.: „revíziu chlórovacieho
zariadenia, školenie obsluhy a prevádzky chlórovacieho zariadenia a BOZ.“ Tieto
objednávky, ktoré boli obe vystavené dňa 29.05.2007, však boli adresované na dva
podnikateľské subjekty – jednak na dodávateľa: Herchl Peter, 29. augusta č. 16, 974 01
Banská Bystrica a zároveň na dodávateľa: Dian Marián, Malachovská 42, 974 01 Banská
Bystrica. V prvom prípade (DF č. 5070190) službu – konkrétne, cit.: „školenie obsluhy
a prevádzky chlórovacieho zariadenia a BOZ v počte 8 pracovníkov á 500,- Sk“ zabezpečila
spoločnosť Peter Herchl, IČO: 22718214 a v druhom prípade (DF č. 5070211) druhú časť
objednanej služby, cit.: „odbornú prehliadku chlórovacieho zariadenia ADVANCE“
zabezpečila spoločnosť Marian Dian – DIAN, IČO: 17805275. Kontrolný orgán má za to, že
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v týchto prípadoch mali byť zo strany kontrolovaného subjektu vystavené samostatné
objednávky pre každú objednávanú službu zvlášť, nakoľko sa jedná o rozdielne služby
a každú z týchto služieb zabezpečoval samostatný dodávateľský subjekt.
V súvislosti s vykonanou odbornou prehliadkou chlórovacieho zariadenia kontrolovaný
subjekt taktiež dňa 29.05.2007 objednal, cit.: „servis chlórovacieho zariadenia“, pričom
predmetná objednávka bola adresovaná dodávateľskej spoločnosti Veolia – Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. (DF č. 5070215). K DF č. 5070215 (Veolia –
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.) boli pripojené nasledovné
doklady a dokumenty súvisiace s fakturáciou:
 kópia objednávky zo dňa 29.05.2007, ktorou si MKP objednala u dodávateľa servis
chlórovacieho zariadenia,
 nekompletná kópia Dohody o cene uzatvorenej v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov – z uvedenej kópie časti tejto dohody nie je
zrejmé, kedy bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená,
 kópia dokladu Výdajka – Prevodka zo dňa 29.05.2007,
 kópia dokumentu zo dňa 29.05.2007 podpísaného oboma zmluvnými stranami a
týkajúceho sa oboznámenia s platnými cenovými kalkuláciami, cit.: „Odberateľ bol
oboznámený s platnými cenovými kalkuláciami dodávateľa a súhlasí s nimi.
Fakturácia vykonaných prác bude realizovaná na základe potvrdenej dohody o cene
a ostatných potvrdených dokladov nevyhnutných pre fakturáciu prác. Lehota
splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Odberateľ sa zaväzuje
zaplatiť zálohu z predbežnej ceny vo výške ....... na číslo faktúry ....... V prípade
oneskorenej úrady faktúry, zaplatí odberateľ dodávateľovi úrok z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.“
 kópia doplnku ku DF, resp. pracovný výkaz (montážny list) obsahujúci napr.: mená
osôb, ktorým boli práce pridelené (Dian, Herchl), dátum začatia a skončenia práce
(27.05.2007), náklady – priamy materiál, priame mzdy atď., celkovú cenu. Na
pracovnom výkaze (montážnom liste) zo dňa 29.05.2007 bol okrem vyššie
uvedených údajov uvedený popis, cit.: „objednaných“ prác.
Kontrolnému orgánu bola následne zo strany kontrolovaného subjektu v rámci dožiadaných
dokladov a dokumentov predložená „Správa o odbornej prehliadke a skúške chlórovacích
zariadení“ – podľa predloženej správy bola odborná prehliadka chlórovacieho zariadenia
ADVANCE vykonaná v máji 2007 (správa bola zo strany odborného technika vypracovaná
dňa 08.06.2007). Súčasťou tejto správy bol popis technologického postupu pre prevádzkovú
odbornú prehliadku a skúšku chlórovacieho zariadenia v MKP a zároveň aj technická správa
obsahujúca vyhodnotenie technických hodnôt revidovaného zariadenia, údaje o meraní
a skúškach a popis zistených chýb a nedostatkov. Podľa správy neboli zo strany odborného
technika zistené žiadne nedostatky, cit.: „Chlórovacie zariadenie ADVANCE je
prevádzkyschopné.“
Z uvedeného je zrejmé, že napriek tej skutočnosti, že kontrolovaný subjekt realizáciu služby,
teda servis chlórovacieho zariadenia, v tomto prípade objednal u spoločnosti Veolia, práce
opätovne realizovali vyššie uvedení dodávatelia Peter Herchl a Marián Dian (DF č. 5070190
a DF č. 5070211). Zároveň bolo kontrolou zistené, že jednak objednávka týkajúca sa odbornej
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prehliadky chlórovacieho zariadenia a zároveň aj objednávka týkajúca sa servisu tohto
zariadenia, boli obe vystavené kontrolovaným subjektom dňa 29.05.2007. Zároveň však
podľa vyššie uvedeného pracovného výkazu (montážneho listu), ktorý bol pripojený k DF č.
5070215 (Veolia – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.) však servis
tohto zariadenia bolo realizovaný dňa 27.05.2007, teda pred vystavením jednotlivých
objednávok, uzatvorením dohôd o cene za servisné práce.
Nedostatok:
K väčšine DF prekontrolovaných za mesiace máj a jún kontrolovaného účtovného obdobia
roku 2007 neboli zo strany kontrolovaného subjektu pripojené všetky doklady a údaje
týkajúce sa fakturovaných hospodárskych operácií preukazujúce vstup kontrolovaného
subjektu do záväzkov a ozrejmujúce ich opodstatnenosť – objednávky, príp. dodacie listy
a pod., resp. kontrole neboli predložené zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými stranami.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam nebolo možné zo strany kontrolného orgánu posúdiť
opodstatnenosť fakturácie, čo sa týka napr.: správnosti fakturovaných čiastok, príp. správnosti
predmetu fakturácie, či údajov o množstvách uvádzaných na jednotlivých dokladoch – napr.:
na samotných DF, dodacích listoch a pod., ani opodstatnenosť vynaloženia verejných
finančných prostriedkov vo väzbe na hospodárnosť a efektívnosť.
Kontrolné zistenie č. 6:
Tým, že pri väčšine prekontrolovaných DF chýbala úplná účtovná dokumentácia –
objednávky, príp. ďalšie doklady a dokumenty, resp. kontrolnému orgánu neboli
predložené kompletné preukazujúce doklady, príp. prípadné zmluvy uzatvorené medzi
zmluvnými stranami preukazujúce vstup kontrolovaného subjektu do záväzkov vo väzbe na
opodstatnenosť fakturácie a oprávnenosť použitia verejných finančných prostriedkov,
kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 8 ods. 1 a ods. 4 v nadväznosti na
§ 32 zákona
NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v tom, že účtovníctvo nebolo vedené úplne a
preukázateľne.
Nedostatok:
Kontrolovaný subjekt počas prekontrolovaných, náhodne vybratých, mesiacov máj a jún
kontrolovaného účtovného obdobia roku 2007 vo väčšine prípadov nevystavoval pred
vstupom do záväzkov objednávky, čiže nebol z jeho strany zabezpečený ani výkon PFK vo
fáze pred vstupom do záväzkov. Kontrolovaný subjekt zároveň nezabezpečil výkon PFK ani
pri tých objednávkach, ktoré boli z jeho strany vystavené v písomnej forme, tzn. že z jeho
strany nedošlo ani v týchto prípadoch k overeniu finančného krytia potrebného pre
zrealizovanie záväzkov – zároveň bolo kontrolným orgánom zistené, že vystavené
objednávky vo väčšine prípadov neobsahovali ani údaj o celkovej cene, príp. finančnom
limite (uvedené v tabuľke vyššie). PFK nebola zo strany kontrolovaného subjektu vykonaná
ani pred uzatvorením zmluvných vzťahov. Kontrolovaný subjekt do záväzkov vstúpil aj
napriek skutočnosti, že neboli overené PFK. Nedostatok bol kontrolným orgánom zistený aj
pri doklade pripojenom k DF zaevidovanej v knihe došlých faktúr pod poradovým číslom
5070159 (RÚVZ) – k predmetnej DF bola pripojená Dohoda o cene zo dňa 16.04.2007
podpísaná zástupcami oboch zmluvných strán, avšak na predmetnej Dohode o cene, ktorá

16

v tomto prípade predstavovala vstup kontrolovaného subjektu do záväzku nebola vykonaná
PFK.
Kontrolné zistenie č. 7:
Tým, že kontrolovaný subjekt pri uvedených dokladov, resp. dokumentoch vôbec
nezabezpečil vykonanie PFK a aj vzhľadom k tomu, že kontrolovaný subjekt
v kontrolovanom účtovnom období roku 2007 vo väčšine prípadov nevystavoval pred
vstupom do záväzkov objednávky, nebol z jeho strany zabezpečený ani výkon PFK vo fáze
pred vstupom do záväzkov, nebol v plnom rozsahu zabezpečený účinný systém vnútornej
kontroly a tým došlo k nedodržaniu § 6 ods. 1 a § 9 ods. 1 a 4 zákona NR SR č. 502/2001 Z.
z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nedostatok:
Pri DF zaevidovanej pod poradovým číslom 5070181 (JUDr. Roman Hriadel) bolo
kontrolným orgánom zistené, že sa v tomto prípade jednalo o zálohovú faktúru, ktorou došlo
k fakturovaniu preddavku za poskytovanie právnych služieb vo výške 11 900,- Sk s DPH
( príloha č. 2 ). K predmetnej fakturácii sa vzťahovala Zmluva o odmene za poskytnutie
právnej pomoci, ktorá bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená dňa 11.05.2007. Podľa
predmetnej zmluvy bola táto uzatvorená za účelom poskytnutia právnej pomoci vo veci, cit.:
„Nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov s nájomcom obchodnou spoločnosťou
N° - 28 s. r. o., so sídlom Obchodná 5, 010 01 Žilina.“ Zmluvné strany sa zmluvne dohodli na
výške odmeny za vybavenie veci 20 000,- Sk + DPH a výške preddavku 10 000,- Sk + DPH.
Predmetný preddavok vo výške 11 900,- Sk s DPH bol kontrolovaným subjektom uhradený
na základe zálohovej faktúry zaevidovanej v internej evidencii MKP pod číslom 5070181
v hotovosti dňa 21.05.2007 (VPD č. 3-150 07). V evidencii DF za účtovné obdobie roku 2007
však absentuje vyúčtovacia faktúra k tomuto zaplatenému preddavku, resp. absentuje DF
vystavená dodávateľom na zvyšok dohodnutej odmeny. Táto zvyšná čiastka z dohodnutej
odmeny vo výške 395,01 € (t. j. 11 900,- Sk) bola kontrolovanému subjektu vyúčtovaná a ním
zaplatená až v roku 2009.
Pri DF zaevidovanej v podmienkach kontrolovaného subjektu pod poradovým číslom
5070186 (ASTOR SLOVAKIA, s. r. o.) bolo kontrolným orgánom zistené, že sa v tomto
prípade jednalo o zálohovú faktúru vystavenú na sumu 5 000,- Sk ( príloha č. 3 ). Predmetná
zálohová faktúra sa odvolávala jednak na číslo zmluvy – variabilný symbol č. 425 a zároveň
v rámci fakturácie na bod II. Zmluvy o zaradenie reklamnej propagácie do Cestovného
lexikónu 2008. Predmetná zmluva uzatvorená medzi kontrolovaným subjektom a predmetnou
spoločnosťou však kontrolnému orgánu predložená nebola. K DF nebola pripojená
vyúčtovacia faktúra. Zároveň bola fakturovaná čiastka vo výške 5 000,- Sk uhradená v dvoch
fázach – čiastka vo výške 500,- Sk bola zo strany kontrolovaného subjektu uhradená dňa
11.06.2007 (v lehote splatnosti) a zvyšok fakturovanej čiastky vo výške 4 500,- Sk bol
uhradený až dňa 18.06.2007 (po lehote splatnosti). Splatnosť tejto DF bola do 13.06.2007.
Kontrolné zistenie č. 8:
Tým, že pri uvedených poskytnutých preddavkoch, zálohová faktúra č. 5070181 vo výške
11 900 Sk a zálohová faktúra č. 5070186 vo výške 5 000 Sk, nedošlo k ich finančnému
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vysporiadaniu najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté a tým, že
v jednom prípade bola úhrada záväzku realizovaná formou preddavku bez zmluvného
základu, došlo zo strany kontrolovaného subjektu k porušeniu § 19 ods. 10 a § 19 ods. 8
v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov v tom, že kontrolovaný
subjekt poskytol tieto prostriedky nad rámec oprávnenia ustanoveného v § 19 ods. 8 a ods.
10 uvedeného zákona. V týchto dvoch prípadoch bola porušená finančná disciplína vo
výške 16 900 Sk.
Nedostatok:
V rámci prekontrolovaných DF (máj a jún 2007) týkajúcich sa fakturovania preddavku, resp.
zálohy bolo kontrolným orgánom zistené, že pri DF č. 5070181 fakturujúcou kontrolovanému
subjektu zálohu, resp. preddavok došlo k zaúčtovaniu preddavku na účet 314: Poskytnuté
prevádzkové preddavky a pri DF č. 5070186 došlo zo strany kontrolovaného subjektu
k zaúčtovaniu záväzku priamo na nákladový účet triedy 5 napriek tej skutočnosti, že sa
jednalo o preddavok, tzn. že poskytnutie preddavku nebolo zo strany kontrolovaného subjektu
účtované vždy rovnakým spôsobom. Zároveň bolo kontrolným orgánom pri niektorých DF
zistené, že na samotnej DF bola v rámci označenia účtov, na ktorých sa vzniknutý účtovný
prípad zaúčtuje uvedená predkontácia 314/321 v analytickom členení účtov, avšak na
internom doklade týkajúcom sa zúčtovania prijatej DF, ktorý bol pripojený k DF bolo
uvedené, že účtovný prípad bol zaúčtovaný nie na účet 314, tak ako bolo uvedené v rámci
označenia účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje na DF, ale na nákladový účet triedy 5,
tzn. že označenie účtov, ktoré bolo uvedené na samotnej DF nekorešpondovalo so skutočným
zaúčtovaním vzniknutého záväzku.
Kontrolné zistenie č. 9:
Tým, že kontrolovaný subjekt vzniknuté účtovné prípady rovnakého charakteru, konkrétne
poskytnutie preddavkov, DF č. 5070181 a DF č. 5070186, neúčtoval v kontrolovanom
účtovnom období roku 2007 rovnakým spôsobom došlo z jeho strany k nedodržaniu
postupov účtovania upravených v Opatrení MF SR z 11 decembra 2003 č. 24501/2003-92
v znení neskorších opatrení.
Nedostatok:
V rámci prekontrolovaných mesiacov máj a jún 2007 bolo kontrolným orgánom pri
niektorých DF zistené, že v rámci údajov ( napr.: údaje týkajúce sa zaevidovania DF v Knihe
došlých faktúr – pridelenia interného číslovania DF v rámci zavedeného vzostupného
číslovania, údaje týkajúce sa označenia účtov, na ktorých sa daný účtovný prípad zaúčtuje
a pod. ), došlo zo strany kontrolovaného subjektu k opravovaniu, resp. prepisovaniu týchto
údajov, pričom oprava nebola vykonaná regulérnym spôsobom – údaje boli premazané bielou
farbou a následne prepísané, nebola uvedená poznámka o vykonaní opravy, dátum vykonania
opravy ani podpisový záznam osoby, ktorá opravu vykonala. Uvedený nedostatok bol
zaznamenaný kontrolným orgánom pri DF zaevidovaných v knihe došlých faktúr pod
poradovým číslom 5070160 (Linde Technické plyny Slovensko k. s.), č. 5070171 (VIDRA
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A SPOL. s. r. o.), č. 5070173 (Mgr. Karol Čavojský), č. 5070181 (JUDr. Roman Hriadel), č.
5070183 (T+T, a. s.), č. 5070184 (ILLE – Papier – Service SK spol. s r. o.).
Kontrolné zistenie č. 10:
Tým, že opravy údajov vykonané na uvedených účtovných dokladoch neboli zrealizované
zákonným spôsobom, došlo na strane kontrolovaného subjektu k porušeniu § 34 ods. 2
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v tom, že údaje boli premazané bielou farbou
a následne prepísané, pričom nebola uvedená poznámka o vykonaní opravy, dátum
vykonania opravy ani podpisový záznam osoby, ktorá opravu vykonala.
Nedostatok:
V rámci evidencie prekontrolovaných DF (máj a jún 2007) bolo kontrolným orgánom zistené,
že DF evidovaná v ručne vedenej Knihe došlých faktúr pod poradovým číslom 223 (Poradca
podnikateľa, s. r. o.) sa neobjavila v následne spracovanom Zozname prijatých faktúr, pričom
pri následných DF zaevidovaných v evidencii MKP po tejto DF č. 223, došlo zo strany
kontrolovaného subjektu k opravovaniu čísel, ktoré boli pridelené DF v rámci tejto zavedenej
internej evidencie a ktoré boli uvedené na samotných DF – čísla boli zabielené a opravené. Na
DF zaevidovanej pod číslom 5070228 (Ing. Bernard Hazda – DATASET, VS: 79255) – na
tejto DF bolo taktiež opravené číslo, pričom na samotnej DF boli dokonca uvedené dve čísla
súvisiace so zaevidovaním tejto DF – č. 228 a č. 229, pričom ďalšia DF založená vo fascikli
DF bola na samotnej DF označená číslom 230 (T+T, a. s., VS: 4420701140) aj napriek
skutočnosti, že v Zozname prijatých faktúr jej bolo pridelené číslo 229. V spracovanom
Zozname prijatých faktúr zároveň chýba DF č. 5070230. Z uvedených skutočností vyplýva, že
v evidencii DF – vo fascikli DF kontrolovaného subjektu chýba DF č. 229 a číslovanie DF
v rámci ich evidovania pôsobí, z titulu realizovaných opráv a prepisov, zmätočne
a neprehľadne. Pre prehľadnosť zistených skutočností kontrolný orgán tieto uvádza
v nasledovnej tabuľke:
DF zaevidovaná
v ručne vedenej
Knihe došlých
faktúr
Poradca
podnikateľa, spol.
s r. o. – číslo faktúry
2728019743
ASTOR
SLOVAKIA – číslo
faktúry 2007194

Interné
číslo DF

DF fyzicky založená vo
fascikli DF

5070223

Poradca podnikateľa,
spol. s r. o. – číslo
faktúry 2728019743

nedošlo k opraveniu interného
čísla DF na samotnej DF

5070224

RK – FIN, s. r. o.
– číslo faktúry 27018

opravené interné číslo DF na
samotnej DF

5070225

MEDIATEL spol. s r. o.
– číslo faktúry
71217000

opravené interné číslo DF na
samotnej DF

RK – FIN, s. r. o. –
číslo faktúry 27018

5070226

VIDRA A SPOL. s. r. o.
– číslo faktúry 7626

opravené interné číslo DF na
samotnej DF

MEDIATEL spol.
s r. o. – číslo faktúry
71217000
VIDRA A SPOL.
s r. o.
– číslo faktúry 7626
ILLE – Papier –
Service SK spol. s r.
o. – číslo faktúry

5070227
5070228
a
5070229

ILLE – Papier – Service
SK spol. s r. o. – číslo
faktúry 647248
Ing. Bernard Hazda –
DATASET
– číslo faktúry 79255

Poznámka

opravené interné číslo DF na
samotnej DF
na DF boli uvedené dve interné
čísla (228 aj 229) a zároveň jedno
z týchto interných čísel bolo na
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DF zaevidovaná
v Zozname prijatých
faktúr
predmetné interné číslo
v tejto evidencii chýba
RK – FIN, s. r. o. –
číslo faktúry 27018
MEDIATEL spol. s r.
o. – číslo faktúry
71217000
VIDRA A SPOL. s. r.
o. – číslo faktúry 7626
ILLE – Papier –
Service SK spol. s r. o.
– číslo faktúry 647248
Ing. Bernard Hazda –
DATASET – číslo
faktúry 79255

5070229

Ing. Bernard Hazda –
DATASET
– číslo faktúry 79255

5070230

T + T, a. s.
– číslo faktúry
4420701140

samotnej DF opravené
na DF boli uvedené dve interné
čísla (228 aj 229) a zároveň jedno
z týchto interných čísel bolo na
samotnej DF opravené

647248
Ing. Bernard Hazda
– DATASET – číslo
faktúry 79255

T + T, a. s. – číslo
faktúry 4420701140

nedošlo k opraveniu interného
čísla DF na samotnej DF

T + T, a. s. – číslo
faktúry 4420701140

predmetné interné číslo
v tejto evidencii chýba

Kontrolný orgán upozorňuje na skutočnosť, že pokiaľ kontrolovaný subjekt vedie evidenciu
všetkých DF prijatých do organizácie v Knihe DF, predmetná evidencia by mala byť správna
a presná z titulu zabezpečenia preukázateľnosti všetkých údajov v nej uvedených.
Kontrolné zistenie č. 11:
Vzhľadom na nedostatky uvedené vyššie týkajúce sa nesprávneho, nepresného a neúplného
vedenia evidencie dodávateľských faktúr vo väzbe na zabezpečenie preukázateľnosti
všetkých údajov v nej uvedených, došlo zo strany kontrolovaného subjektu
k nedostatočnému plneniu ustanovení § 8 ods. 1 a 4 v nadväznosti na § 32 zákona NR SR č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Nedostatok:
Pri viacerých z prekontrolovaných DF za mesiace máj a jún 2007 bolo kontrolným orgánom
zistené, že tieto boli zo strany kontrolovaného subjektu uhradené až niekoľko dní po lehote
splatnosti. Predmetné DF sú uvedené vo vyššie spracovanej tabuľke.
Nedostatok:
K DF zaevidovanej pod poradovým číslo 5070222 (bauMax SR spol. s r. o.), ktorej
predmetom bola fakturácia za opravu uhlovej brúsky bol pripojený tzv. „Príkaz zákazníka na
obstaranie opravy zo dňa 13.06.2007. Podľa predmetného príkazu však uvedenú službu
u dodávateľskej spoločnosti objednala, resp. „prikázala“ tretia osoba, konkrétne fyzická osoba
p. Juraj Trávnik a nie kontrolovaný subjekt. DF však bola vystavená na MKP a MKP aj
fakturovanú čiastku vo výške 926,- Sk uhradila. Kontrolným orgánom bolo v tomto prípade
zistené, že sa jednalo o zamestnanca kontrolovaného subjektu, avšak kontrolný orgán
upozorňuje na skutočnosť, že v prípade objednania mal ako objednávateľ vystupovať
kontrolovaný subjekt v plnej identifikácií, príp. kontrolovaný subjekt v zastúpení tohto
zamestnanca a nie jeho zamestnanec ako fyzická osoba. Kontrolným orgánom bolo zároveň
pri tejto DF zistené, že oprava bola u dodávateľa objednaná na základe pripojeného
dokumentu „Príkaz zákazníka na obstaranie opravy“ dňa 13.06.2007 – nebola však vykonaná
PFK, opravený výrobok bol odovzdaný zákazníkovi dňa 22.06.2007, DF bola vystavená pre
MKP dňa 22.06.2007 s dátumom splatnosti dňa 22.06.2007 a fakturovaná čiastka vo výške
926,- Sk bola uhradená v hotovosti dňa 22.06.2007 (VPD č. 3-209-07 zo dňa 22.06.2007).
V súvislosti s vyššie uvedeným boli, aj podľa údajov uvedených na VPD č. 3-209-07,
prostriedky z pokladne kontrolovaného subjektu vyplatené zamestnancovi MKP p.
Trávnikovi, ktorý následne fakturovanú čiastku u dodávateľa v hotovosti fyzicky uhradil.
Kontrolným orgánom však bolo zistené, že, podľa dátumového údaja uvedeného v rámci
evidencie DF v predloženej Knihe DF, bola táto DF zaevidovaná až dňa 25.06.2007, avšak
fakturovaná čiastka vo výške 926,- Sk bola zo strany kontrolovaného subjektu uhradená
v hotovosti už dňa 22.06.2007, teda ešte pred zaevidovaním tejto DF, tzn. že kontrolovaný
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subjekt predmetnú čiastku uhradil bez regulérneho dokladu potvrdzujúceho prvotný vznik
záväzku. Kontrolou bolo zároveň zistené, že zo strany kontrolovaného subjektu došlo
k zaúčtovaniu týchto účtovných prípadov (vznik záväzku a úhrada záväzku) v reálnom čase
ich vzniku, tzn. že zo strany kontrolovaného subjektu bola dňa 22.06.2007 zaúčtovaná
hotovostná úhrada záväzku a až následne dňa 25.06.2007 došlo k zaúčtovaniu vzniku
záväzku.
Kontrolné zistenie č. 12:
Tým, že kontrolovaný subjekt v uhradil svoj záväzok bez riadneho účtovného dokladu
porušil § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Účtovné obdobie roku 2008
Interné smernice a vnútorné predpisy platné v MKP – rok 2008
Kontrolnému orgánu boli predložené nasledovné interné smernice a vnútorné predpisy platné
v predmetnom kontrolovanom účtovnom období roku 2008:

 Vnútorná smernica č. SM 01 – Vedenie účtovníctva platná od 01.01.2008,
 Evidencia majetku, Odpisový plán vypracované dňa 05.01.2008,
 Vnútorná smernica č. SM 02 – Zásady účtovania časového rozlišovania nákladov
a výnosov vypracovaná dňa 07.01.2008,
 Vnútorná smernica – Zásady vedenia pokladnice platná od 01.01.2008,
 Vnútorná smernica č. SM 03 – Zúčtovanie rezerv vyhotovená dňa 07.01.2008,
 Vnútorná smernica – Poskytovanie cestovných náhrad platná od 01.01.2008.
Nedostatok:
Pri predloženej vnútornej smernici – Evidencia majetku, Odpisový plán bolo kontrolným
orgánom zistené, že táto vnútorná smernica jednak nebola podpísaná štatutárnym zástupcom
kontrolovaného subjektu a zároveň táto vnútorná smernica bola, podľa dátumového údaja
uvedeného v závere smernice vypracovaná v Žiline dňa 05.01.2008, avšak v úvode tejto
smernice je uvedené, že je platná od 01.01.2008 – nie je možné, aby vnútorná smernica
nadobudla platnosť ešte pred jej samotným vypracovaním. Obdobná situácia bola zistená pri
vnútornej smernici č. SM 02 – Zásady účtovania časového rozlíšenia nákladov a výnosov –
smernica bola vypracovaná dňa 07.01.2008, štatutárnym zástupcom organizácie podpísaná
dňa 08.01.2008 a v úvode je v rámci nadobudnutia účinnosti tejto smernice uvedené, cit:
„Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1.1.2008 na dobu neurčitú).“ Rovnaká
situácia bola zistená aj pri vnútornej smernici č. SM 03 – Zúčtovanie rezerv.
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Kontrola hospodárenia zameraná na dodávateľské faktúry
MKP v zmysle ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve mala
v kontrolovanom období roku 2008 zavedenú evidenciu v počte 360 ks dodávateľských
faktúr. Vzhľadom na počet DF boli tieto ukladané v samostatných zakladačoch v číselnom
poradí tak, ako boli v MKP evidované. Kontrolovaný subjekt zároveň v kontrolovanom
období roku 2008 viedol evidenciu všetkých DF prijatých do organizácie v ručne písanej
Knihe došlých faktúr, pričom predmetná evidencia DF vedená v Knihe došlých faktúr bola
prehľadná, zrozumiteľná, čitateľná – kontrolovaný subjekt v rámci tejto evidencie pri každej
DF uvádzal poradové číslo v rámci zavedeného interného vzostupného číslovania,
dodávateľa, číslo DF, dátum prijatia DF do organizácie, predmet fakturácie, fakturovanú
sumu, dátum splatnosti DF, zaplatenú sumu, dátum zaplatenia predmetnej fakturovanej
čiastky.
Predmetom fakturácie od dodávateľov v kontrolovanom období 1. polroka 2008 boli najmä
úhrady za dodávky vody, elektrickej energie, plynu, tepla, odvoz komunálneho odpadu,
telekomunikačné služby, nákup publikácií, nákup dezinfekčných, čistiacich a hygienických
potrieb a prostriedkov, prehliadky, rozbory vody, nákup kancelárskych potrieb, natieračské
práce, vedenie účtovníctva a výpočet miezd a pod. Kontrola bola vykonaná za obdobie od
01.01.2008 do 31.12.2008. Kontrolou DF bola preverovaná hospodárnosť, efektívnosť
a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov ako aj úplnosť predložených účtovných
dokladov.

 JANUÁR – JÚN 2008
V rámci predmetných šiestich mesiacov kontrolovaného účtovného obdobia roku 2008 boli zo
strany kontrolného orgánu prekontrolované všetky DF, tzn. že zo strany kontrolného orgánu
boli prekontrolované DF od č. 001 do č. 188 vrátane, tzn. 188 DF v celkovom objeme úhrady
4 721 422,80 Sk. Z predmetných 188 zaevidovaných dokladov malo 5 dokladov charakter
dobropisu v celkovom objeme – 25 063,70 Sk – viď nasledovná tabuľka:
Interné
číslo
008DF
042
070
095
144
SPOLU

Dodávateľ
SODEXHO PASS SR, s. r. o.
SODEXHO PASS SR, s. r. o.
SODEXHO PASS SR, s. r. o.
SODEXHO PASS SR, s. r. o.
SODEXHO PASS SR, s. r. o.

Suma
Sk)
- 3(v291,50
- 5 078,60
- 6 066,10
- 4 185,10
- 6 442,40
- 25 063,70

Predmet
fakturácie
poukážky
poukážky
poukážky
poukážky
poukážky

Poznámka
dobropis
dobropis
dobropis
dobropis
dobropis

Dátum poukázania
čiastky na účet
MKP
24.01.2008
– VBÚ
č. 5
21.02.2008 – VBÚ č. 9
27.03.2008 – VBÚ č. 14
23.04.2008 – VBÚ č. 18
27.05.2008 – VBÚ č. 22

Organizácia mala v predmetných kontrolovaných mesiacoch január – jún 2008 zavedený
systém používania pečiatok, čím bolo zabezpečené označenie účtov, na ktorých kontrolovaný
subjekt predmetný vzniknutý účtovný prípad zaúčtoval, pričom k predmetnému označeniu
účtov bol zároveň pripojený aj podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.
Predmetné DF, prekontrolované v rámci týchto mesiacov januára až júna 2008, boli zároveň
označené odtlačkom pečiatky potvrdzujúcej výkon PFK vo fáze pred úhradou fakturovanej
čiastky. Na začiatku predmetného účtovného obdobia roku 2008 boli k DF zároveň pripojené
aj účtovné doklady týkajúce sa zúčtovania vzniknutého záväzku (pri DF č. 001 až DF č. 028)
– následne od DF č. 029 už uvedený systém nebol zo strany kontrolovaného subjektu
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uplatňovaný. Na každej z prekontrolovaných DF bolo zároveň uvedené číslo DF pridelené DF
zo strany kontrolovaného subjektu v rámci zavedeného interného vzostupného číslovania
prijatých DF.
V rámci predmetných prekontrolovaných DF za mesiace január až jún 2008 najväčšie
fakturované položky tvorili dodávky médií – teplo, elektrická energia, voda a plyn
v celkovom objeme 2 556 005,- Sk – média sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Z uvedeného
vyplýva, že z celkového objemu fakturovaných čiastok (január – jún 2008: 4 721 422,80 Sk)
faktúry za média tvorili 54,14 %.
Interné
číslo DF
012
014
058
087
126
157
018
053
078
122
149
020
052
081
115
148
026
056
082
121
152
SPOLU

Dodávateľ
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SEVAK, a. s.
SEVAK, a. s.
SEVAK, a. s.
SEVAK, a. s.
SEVAK, a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
-

Suma
(v Sk)
2 000,00
6 550,00
6 180,00
3 380,00
1 290,00
540,00
56 349,00
66 660,00
59 720,00
72 506,50
79 368,50
243 944,80
241 034,00
229 932,30
171 548,10
143 094,80
243 910,00
230 750,00
236 353,00
228 600,00
232 294,00
2 556 005,00

Predmet
fakturácie
plyn
plyn
plyn
plyn
plyn
plyn
vodné a stočné
vodné a stočné
vodné a stočné
vodné a stočné
vodné a stočné
teplo
teplo
teplo
teplo
teplo
elektrická energia
elektrická energia
elektrická energia
elektrická energia
elektrická energia
-

Poznámka
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená 2 dni po lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená 1 deň po lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti

Zvyšnú čiastku z celkového objemu fakturácie (4 721 422,80 Sk) za mesiace január až jún
roku 2008 vo výške 2 165 417,80 Sk tvorili predovšetkým fakturácie za nákup dezinfekčných
prostriedkov, chlóru, nájom fliaš so špeciálnymi plynmi, telefónne poplatky, odvoz
komunálneho odpadu, za nákup publikácií, prehliadky, rozbory vody, nákup kancelárskych
potrieb, natieračské práce, vedenie účtovníctva a výpočet miezd a pod.
Nedostatok:
K väčšine DF prekontrolovaných za mesiace január až jún kontrolovaného účtovného obdobia
roku 2008 neboli zo strany kontrolovaného subjektu pripojené všetky doklady a údaje
týkajúce sa fakturovaných hospodárskych operácií preukazujúce vstup kontrolovaného
subjektu do záväzkov a ozrejmujúce ich opodstatnenosť – objednávky, príp. dodacie listy
a pod., resp. kontrole neboli predložené zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými stranami.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam nebolo možné zo strany kontrolného orgánu posúdiť
opodstatnenosť fakturácie, čo sa týka napr.: správnosti fakturovaných čiastok, príp. správnosti
predmetu fakturácie, či údajov o množstvách uvádzaných na jednotlivých dokladoch – napr.:
na samotných DF, dodacích listoch a pod., ani opodstatnenosť vynaloženia verejných
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finančných prostriedkov vo väzbe na hospodárnosť a efektívnosť. Predmetný nedostatok bol
zistený pri nasledovných DF – pre prehľadnosť sú uvedené v tabuľke:
Názov dodávateľa
KA-VT spol. s r. o.
VIDRA A SPOL. s. r. o.
Ing. Kmeť Jaroslav – TONER
VEREX ŽILINA, a. s.
RÚVZ
GEVIE – ETIKET, Ing. Viera KUNOVÁ
GEVIE – Ing. Kuna Georg
MENS SK s. r. o.
Miroslav Lalinský REKLAMAX
Erika Chládecká – MUSICTECH
Stanislav Ruman
IVES
MRP – KOMPANY, spol. s r. o.
Ján Belan – BVM alarm systém
Ing. Tibor Turányi Kadaň spol.
LECOL spol. s r. o.
FaxCopy, a. s.
Píla Trading, s. r. o.
NCH SLOVAKIA s. r. o.
Ing. Tichý Dušan – SP
OTTO Office (SK) s. r. o.
Mgr. Karol Čavojský PlynServis
MiniaturGolf Klub
FIRE – SLUŽBA, s. r. o.
Lekáreň RONDEL
Reklamný servis, spol. s r. o.

Čísla dodávateľských faktúr
.../2008
001, 039, 047, 111, 134, 139, 140, 145, 160
002, 033, 075, 088, 129, 162
003, 040, 146, 158
004, 015, 098
005, 045, 062, 102, 136, 166, 181
009
010, 184
011, 046, 059
016, 038, 068, 074, 094, 180
028
063
066
069
071, 072
073
097
099
108
112, 113, 142
127
143
159, 164
165
169
171
172

Zároveň bol obdobný nedostatok zistený aj pri DF č. 130 (AVEMY, s. r. o.) – kontrole boli
predložené tri cenové ponuky, ktoré sa vzťahovali k dodaniu pracovných odevov pre MKP,
pričom ponuka dodávateľa AVEMY, s. r. o. bola cenovo najvýhodnejšia, kontrole však
nebola predložená následná objednávka, príp. zmluva uzatvorená s predmetným
dodávateľom. Taktiež pri DF č. 138 (BYTTERM, a. s.) bolo zistené, že táto DF sa odvolávala
na telefonickú objednávku, avšak zo strany kontrolovaného subjektu nebol o telefonickej
objednávke zhotovený žiadny záznam – tzn. nebola vykonaná ani PFK pred vstupom
kontrolovaného subjektu do záväzku.
K DF č. 165 - MiniaturGolfKlub – podľa vyjadrenia MKP vyžiadaného dňa 24.09.2013 bol
doložený originál nájomnej zmluvy až dňa 30.09.2013, v ktorej doba nájmu bola od
1.7.2007 – 15.9.2007.
Nedostatok:
Pri DF č. 063 (Stanislav Ruman) vystavenej na sumu 37 901,50 Sk a taktiež pri DF č. 071
vystavenej na sumu 25 162,50 Sk a DF č. 072 vystavenej na sumu 29 803,50 Sk (obe
dodávateľ: Ján Belan – BVM alarm systém) bolo kontrolným orgánom zistené, že k týmto DF
neboli pripojené žiadne doklady a údaje týkajúce sa týchto fakturovaných hospodárskych
operácií, ktoré by preukazovali vstup kontrolovaného subjektu do týchto záväzkov
a ozrejmovali ich opodstatnenosť – neboli pripojené objednávky, preberacie, resp.
odovzdávacie protokoly, resp. kontrole neboli predložené ani zmluvy uzatvorené s týmito
dodávateľmi – tieto skutočnosti kontrolný orgán uviedol aj vo vyššie popísanom nedostatku.
Okrem uvedených skutočností sa však predmetná DF č. 063 odvolávala na cenovú ponuku na
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nerezovú sprchu. Predmetná cenová ponuka však nebola kontrolnému orgánu predložená,
resp. nebola predložená žiadna dokumentácia súvisiaca, resp. preukazujúca realizáciu tejto
formy verejného obstarávania.
Pri DF č. 071 a DF č. 072 (obe dodávateľ: Ján Belan – BVM alarm systém) sa jednalo
o fakturáciu súvisiacu s inštaláciou kamerového systému. Pri DF č. 071 sa fakturácia týkala
dodania a inštalácie slaboprúdových rozvodov v celkovej výške 25 162,50 Sk (z toho
materiál: 7 800,- Sk bez DPH, teda 9 282,- Sk s DPH a montáž: 13 345,- Sk bez DPH, teda 15
880,50 Sk s DPH) a pri DF č. 072 sa fakturácia týkala dodania a inštalácie kamerového
systému v celkovej výške 29 803,50 Sk (z toho materiál: 19 800,- Sk bez DPH, teda 23 562,Sk s DPH a montáž: 5 245,- Sk bez DPH, teda 6 241,50 s DPH). K uvedeným DF boli
pripojené len dodacie listy. Kontrolnému orgán nebola predložená ani žiadna dokumentácia
súvisiaca, resp. preukazujúca realizáciu verejného obstarávania. Obdobná situácia bola
kontrolným orgánom zistená aj pri DF č. 076 (Píla Trading, s. r. o.) – k DF vystavenej na
sumu 130 900,- Sk, ktorou dodávateľ fakturoval kontrolovanému subjektu za výrobu
a montáž 5 ks plavčíckych stoličiek, bola pripojená objednávka zo dňa 04.03.2008, ktorá sa
v texte odvolávala na dodanú technickú dokumentáciu. Táto technická dokumentácia
súvisiaca s predmetným výdavkom však kontrolnému orgánu predložená nebola.
Pri DF č. 170 a DF č. 173 (obe DEXTRADE Žilina, s. r. o.) – predmetom fakturácií v tomto
prípade boli prvky detského ihriska v celkovej výške 203 253,- Sk (DF č. 170) a 210 511,00
Sk (DF č. 173), avšak k DF neboli pripojené objednávky, resp. kontrole nebola predložená ani
žiadna zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami, príp. dokumentácia potvrdzujúca
realizáciu verejného obstarávania. Kontrolnému orgánu však bola predložená technická
dokumentácia obsahujúca technické listy všetkých prvkov detského ihriska vzťahujúcich sa
k týmto dvom fakturáciám vrátane montážnych návodov. Kontrole bol zároveň predložený
certifikát a tzv. Vyhlásenie o zhode zo dňa 10.06.2008 a Preberací protokol zo dňa
13.06.2008.
Pri DF č. 176 (CENTROPROJEKT a. s.) – fakturácia sa týkala nákupu invalidných vozíkov.
K DF bola pripojená objednávka zo dňa 30.05.2008, na ktorej však absentovalo uvedenie
ceny, príp. finančného limitu a nebola vykonaná ani PFK. Objednávka sa zároveň odvolávala
na cenovú ponuku zo dňa 03.04.2008, avšak kontrolnému orgánu nebola predložená žiadna
dokumentácia potvrdzujúca realizáciu prieskumu trhu. K DF bol pripojený len dodací list
a návod na použitie obsahujúci prehlásenie o zhode.
Pri DF č. 177 a DF č. 178 (obe ALU-METAL s. r. o.) – fakturácie sa týkali výmeny dverí,
resp. realizácie presklených stien spolu v celkovej výške 172 550,- Sk (DF č. 177) a 110 670,Sk (DF č. 178). K predmetným DF sa vzťahovala objednávka zo dňa 05.06.2008, na ktorej
však absentovalo uvedenie ceny, príp. finančného limitu a nebola vykonaná ani PFK, avšak
predmetná objednávka sa zároveň odvolávala na predchádzajúcu cenovú ponuku, ktorá bola
pripojená k týmto DF a jej súčasťou bol aj návrh realizácie. Kontrolnému orgánu však, okrem
tejto jednej cenovej ponuky od dodávateľa ALU-METAL s. r. o., nebola predložená žiadna
dokumentácia potvrdzujúca realizáciu prieskumu trhu – neboli predložené žiadne ďalšie
cenové ponuky od iných spoločností. K DF bol pripojený aj súpis vykonaných prác
a dodávok.
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Nedostatok:
Pri DF č. 084 (RK-FIN, s. r. o.) bolo kontrolným orgánom zistené, že kontrolovanému
subjektu bola zo strany predmetného dodávateľa fakturovaná čiastka v celkovej výške
43 000,- Sk, t. j. 25 000,- Sk za spracovanie účtovníctva za marec 2008, 15 000,- Sk za
spracovanie miezd za marec 2008 a 3 000,- Sk za prevodový mostík – prechod na akruálne
účtovníctvo ( príloha č. 4 ). Kontrolou bolo zistené, že Dodatkom č. 1/2008 ku zmluve
o poskytovaní služieb a vzájomnej spolupráci, ktorý bol medzi zmluvnými stranami
uzatvorený dňa 31.12.2007 došlo k úprave Čl. IV pôvodnej zmluvy zo dňa 15.05.2007.
V zmysle tohto dodatku došlo k úprave odmeny dodávateľa nasledovne – za poskytovanie
služieb prináležala dodávateľovi odmena, ktorej výška bola medzi zmluvnými stranami
stanovená dohodou. Za spracovanie účtovníctva paušálne 25.000,- Sk za mesiac a za
spracovanie miezd paušálne 15.000,- Sk za mesiac. V zmysle predmetného dodatku paušálna
odmena zahŕňala spracovanie účtovníctva, miezd a personalistiky, ekonomické poradenstvo.
V paušálnej odmene malo byť podľa dodatku zohľadnené spracovanie riadnej ročnej účtovnej
závierky, výkazov – výkaz ziskov a strát, súvaha, finančné výkazy, vypracovanie daňového
priznania, ročné zúčtovanie dane zamestnancom, hlásenie, ročné zúčtovanie zdravotného
poistenia, spracovanie štatistických hlásení, vypracovanie vnútropodnikových smerníc podľa
potreby účtovnej jednotky. Z uvedených skutočností vyplýva, že dodávateľská spoločnosť
kontrolovanému subjektu fakturovala čiastku vo výške 3 000,- Sk za, cit.: „prevodový mostík
– prechod na akruálne účtovníctvo“ nad rámec zmluvne dohodnutých podmienok, pričom
k predmetnej DF nebola pripojená ani objednávka preukazujúca objednanie ďalších služieb
u tohto dodávateľa nad rámec zmluvne dohodnutých podmienok zo strany kontrolovaného
subjektu. Z uvedeného vyplýva, že medzi zmluvnými stranami nedošlo k dodržaniu
dohodnutých zmluvných podmienok.
Nedostatok:
Pri DF č. 163 (AQUA DEFEKT, s. r. o.) bolo kontrolným orgánom zistené, že k tejto DF bola
zo strany kontrolovaného subjektu pripojená kópia objednávky zo dňa 30.04.2008, ktorou si
kontrolovaný subjekt u predmetnej dodávateľskej spoločnosti objednal TV monitoring
kanalizačného potrubia. Podľa DF však bolo kontrolou zistené, že okrem vykonaného TV
monitoringu kanalizačného potrubia bolo kontrolovanému subjektu fakturované aj čistenie
tohto potrubia, tzn. že fakturácia a vykonané práce nekorešpondovali s vystavenou
objednávkou. Podľa predmetnej DF boli kontrolovanému subjektu fakturované tieto služby:
TV monitoring, doprava (monitoring), čistenie kanalizácie a doprava (čistenie) spolu
v celkovej výške 32 339,50 Sk. K predmetnej DF bol zároveň pripojený jednak Protokol
z prehliadky kanalizácie kamerou a zároveň aj Protokol z čistenia kanalizácie.
Kontrolou bolo zároveň zistené, že tá istá kópia objednávky zo dňa 30.04.2008, ktorá bola
pripojená k DF č. 163 bola zo strany kontrolovaného subjektu pripojená aj k DF č. 135
(AQUA DEFEKT, s. r. o.) – v tomto prípade bol kontrolovanému subjektu fakturovaný len
TV monitoring kanalizačného potrubia s vyhotovením videozáznamu a doprava (monitoring).
Kontrolou bolo zároveň pri týchto dvoch DF č. 135 a 163 (obe AQUA DEFEKT, s. r. o.)
zistené, že v jednom prípade, pri DF č. 135, bol kontrolovanému subjektu fakturovaný TV
monitoring v jednotkovej cene 1 980,- Sk/hod. a aj v jednotkovej cene 1 600,- Sk/hod. a pri
DF č. 163 bol TV monitoring fakturovaný kontrolovanému subjektu v úplne inej cene ako pri
predchádzajúcej DF, a to v jednotkovej cene 1 200,- Sk/hod.
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Podľa vyjadrenia MKP vyžiadaného dňa 24.09.2013 mohlo ísť o monitorovanie rôznymi
typmi zariadení podľa veľkosti priemeru kanalizácie.
Kontrolné zistenie č. 13:
Tým, že pri väčšine prekontrolovaných DF chýbala úplná účtovná dokumentácia –
objednávky, príp. ďalšie doklady a dokumenty, resp. kontrolnému orgánu neboli
predložené prípadné zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými stranami preukazujúce vstup
kontrolovaného subjektu do záväzkov vo väzbe na ozrejmenie opodstatnenosti fakturácie
a oprávnenosti použitia verejných finančných prostriedkov, kontrolovaný subjekt konal
v rozpore s § 8 ods. 1 a 4 v nadväznosti na § 32 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v tom, že účtovníctvo nebolo vedené úplne a preukázateľne.
Kontrolné zistenie č. 14:
Tým, že pri uvedenej DF č. 084 došlo k fakturácii a zároveň zo strany kontrolovaného
subjektu k úhrade čiastky fakturovanej nad rámec zmluvne dohodnutých podmienok vo
výške 3 000 Sk, kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b)
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene doplnení
niektorých zákonov v tom, že čiastku 3 000 Sk vyplatil nad rozsah zmluvne dohodnutých
podmienok.
Nedostatok:
Pri vyššie uvedených DF č. 071 a DF č. 072 (obe: Ján Belan – BVM alarm systém) na základe
údajov z Hlavnej knihy k 31.12.2008 bolo zistené, že oba tieto záväzky v celkových výškach
25 162,50 Sk a 29 803,50 Sk boli zaúčtované na ťarchu účtu 501: Spotreba materiálu
súvzťažným zápisom k účtu 321: Dodávatelia (501/321 v analytickom členení účtov) napriek
tej skutočnosti, že v oboch prípadoch bola celková fakturovaná čiastka rozdelená na čiastku
za materiál a na čiastku za montáž, teda za služby – pri DF č. 071 sa fakturácia týkala dodania
a inštalácie slaboprúdových rozvodov v celkovej výške 25 162,50 Sk (z toho materiál: 7 800,Sk bez DPH, teda 9 282,- Sk s DPH a montáž: 13 345,- Sk bez DPH, teda 15 880,50 Sk
s DPH) a pri DF č. 072 sa fakturácia týkala dodania a inštalácie kamerového systému
v celkovej výške 29 803,50 Sk (z toho materiál: 19 800,- Sk bez DPH, teda 23 562,- Sk
s DPH a montáž: 5 245,- Sk bez DPH, teda 6 241,50 s DPH).
Pri DF č. 076 (Píla Trading, s. r. o.) sa podľa fakturácie jednalo o výrobu a montáž 5 ks
plavčíckych stoličiek. Na základe údajov z Hlavnej knihy k 31.12.2008 bolo zistené, že tento
záväzok bol zaúčtovaný rovnako ako pri predchádzajúcich DF na ťarchu účtu 501: Spotreba
materiálu (501/321 v analytickom členení účtov) napriek tej skutočnosti, že sa v tomto
prípade jednalo o služby.
Pri DF č. 108 (Píla Trading, s. r. o.) – výroba dverí bol zistený rovnaký nedostatok.
Pri DF č. 092 (Orange Slovensko, a. s.) sa podľa fakturácie jednalo o nákup mobilných
telefónov. Na základe údajov z Hlavnej knihy k 31.12.2008 bolo zistené, že tento záväzok bol
zaúčtovaný na ťarchu účtu 518: Služby napriek tej skutočnosti, že sa v tomto prípade jednalo
o nákup mobilných telefónov.
Pri DF č. 094 (Miroslav Lalinský REKLAMAX) sa podľa fakturácie jednalo jednak
o maliarske práce a reklamné práce na oplotení vonkajších bazénov spojené s výrobou nového
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loga MKP spolu v celkovej výške 6 000,- Sk a o výrobu a montáž tabuliek pre plavčíkov
v celkovej výške 400,- Sk. Zo strany kontrolovaného subjektu došlo k zaúčtovaniu
maliarskych prác spolu s reklamnými prácami a s výrobou nového loga pre MKP spolu
v celkovej čiastke 6 000,- Sk na ťarchu účtu 511: Opravy a udržiavanie napriek tej
skutočnosti, že sa v tomto prípade okrem údržby (maliarske práce) jednalo o služby (reklamné
práce a výroba nového loga) – tieto služby neboli rozdelené ani v rámci fakturácie. Obdobná
situácia bola teda zistená pri DF č. 127 – Ing. Tichý Dušan – SP).
Pri DF č. 165 (MiniaturGolf Klub) sa podľa fakturácie jednalo o škody v rámci prenájmu
minigolfového ihriska za rok 2007 (stratené loptičky, zlomené palice a pod.), pričom však
podľa Hlavnej knihy k 31.12.2008 bol predmetný záväzok zo strany kontrolovaného subjektu
zaúčtovaný na ťarchu účtu 518: Ostatné služby napriek tej skutočnosti, že sa nejednalo
o služby, ale o škody spôsobené nájomcom (MKP) na prenajatom majetku. Z uvedeného
vyplýva, že kontrolovaný subjekt nedodržal postupy účtovania platné v predmetnom
kontrolovanom účtovnom období roku 2008.
Kontrolné zistenie č. 15:
Tým, že kontrolovaný subjekt použil v rámci zúčtovania vzniknutých záväzkov vo viacerých
prípadoch, DF č. 071, č. 072, č. 076, č. 108, č. 092, č. 094, č. 127, č. 165, nesprávne
nákladové účty, kontrolovaný subjekt konal v rozpore s príslušnými ustanoveniami
Opatrenia 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.
Nedostatok:
Kontrolovaný subjekt počas prekontrolovaných mesiacov január až jún kontrolovaného
účtovného obdobia roku 2008 vo väčšine prípadov nevystavoval pred vstupom do záväzkov
objednávky, čiže nebol z jeho strany zabezpečený ani výkon PFK vo fáze pred vstupom do
záväzkov. Kontrolovaný subjekt zároveň nezabezpečil výkon PFK ani pri tých objednávkach,
ktoré boli z jeho strany vystavené v písomnej forme, tzn. že z jeho strany nedošlo ani v týchto
prípadoch k overeniu finančného krytia potrebného pre zrealizovanie záväzkov – zároveň
bolo kontrolným orgánom zistené, že vystavené objednávky vo väčšine prípadov
neobsahovali ani údaj o celkovej cene, príp. finančnom limite, príp. kalkuláciu – napr.:
objednávka zo dňa 23.01.2008 k DF č. 013 – Ing. Bernard Hazda – DATASET, objednávka
zo dňa 23.01.2008 k DF č. 030 – SEVAK, a. s., objednávka zo dňa 20.02.2008 k DF č. 044 –
MPO – Metal, s. r. o., objednávka zo dňa 04.03.2008 k DF č. 061 – AQUA DEFEKT, s. r. o.,
objednávka zo dňa 04.03.2008 k DF č. 076 – Píla Trading, s. r. o., objednávka zo dňa
18.03.2008 k DF č. 086 – Ing. P. Slosiarik, objednávka zo dňa 03.04.2008 k DF č. 103 –
Technický a skúšobný ústav stavebný n. o., objednávka zo dňa 15.04.2008 k DF č. 104
(BYTTERM, a. s.), objednávka zo dňa 21.04.2008 k DF č. 106 – Ing. Bernard Hazda –
DATASET, objednávka zo dňa 02.05.2008 k DF č. 124 – Mgr. Karol Čavojský PlynServis,
objednávka zo dňa 02.05.2008 k DF č. 125 – Mgr. Karol Čavojský PlynServis, objednávka zo
dňa 02.05.2008 k DF č. 133 – Mgr. Karol Čavojský PlynServis, objednávka zo dňa
30.04.2008 k DF č. 135 – AQUA DEFEKT, s. r. o. a pod.. PFK nebola zo strany
kontrolovaného subjektu vykonaná ani pred uzatvorením zmluvných vzťahov. Kontrolovaný
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subjekt do záväzkov vstúpil aj napriek skutočnosti, že neboli overené PFK. Zároveň pri DF č.
038 (Miroslav Lalinský REKLAMAX) bolo kontrolným orgánom, okrem tej skutočnosti, že
kontrolovaný subjekt do tohto predmetného záväzku vstúpil aj napriek skutočnosti, že nebol
overený PFK, zistené, že predmetná fakturovaná čiastka bola zo strany kontrolovaného
subjektu uhradená dodávateľovi v hotovosti dňa 14.02.2008 (VPD MKP č. 049 zo dňa
14.02.2008), avšak PFK bola, podľa dátumového údaja uvedeného na DF č. 038, vykonaná až
dňa 20.02.2008, tzn. že zo strany kontrolovaného subjektu nebola PFK vykonaná pred
úhradou fakturovanej čiastky, ale až niekoľko dní po úhrade a tým pádom PFK stratila svoje
opodstatnenie. Obdobná situácia bola zistená aj pri DF č. 180 (Miroslav Lalinský
REKLAMAX). Zároveň pri DF č. 157 (SPP, a. s.) bolo kontrolným orgánom zistené, že
odtlačok pečiatky potvrdzujúcej výkon PFK nebol doplnený o dátum výkonu PFK –
k odtlačku pečiatky bol pripojený len podpisový záznam osoby, ktorá túto kontrolu vykonala.
Taktiež pri DF č. 158 (Ing. Kmeť Jaroslav – TONER) nebol odtlačok pečiatky potvrdzujúcej
výkon PFK doplnený o podpisový záznam osoby, ktorá túto kontrolu vykonala - k odtlačku
pečiatky bol pripojený len dátum výkonu PFK.
Kontrolné zistenie č. 16:
Vzhľadom k tomu, že pri uvedených dokladoch, resp. dokumentoch kontrolovaný subjekt
vôbec nezabezpečil, príp. nezabezpečil správne vykonanie PFK a aj vzhľadom k tomu, že
kontrolovaný subjekt v kontrolovanom účtovnom období roku 2008 vo väčšine prípadov
nevystavoval pred vstupom do záväzkov objednávky, nebol z jeho strany pri uvedených
dokumentoch zabezpečený ani výkon PFK vo fáze pred vstupom do záväzkov, nebol v plnom
rozsahu zabezpečený účinný systém vnútornej kontroly a tým došlo k nedodržaniu § 6 ods.
1 a § 9 ods. 1, 3 a 4 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nedostatok:
Pri viacerých z prekontrolovaných DF za mesiace január až jún 2008 bolo kontrolným
orgánom zistené, že tieto boli zo strany kontrolovaného subjektu uhradené až niekoľko dní po
lehote splatnosti. Ako príklad kontrola uvádza nasledovné DF, pričom niektoré z uvedených
DF boli zo strany kontrolovaného subjektu uhradené po lehote splatnosti aj z toho dôvodu, že
už čase, kedy boli doručené do organizácie boli po lehote splatnosti: DF č. 001 (KA-VT spol.
s r. o.), DF č. 002 (VIDRA A SPOL. s. r. o.), DF č. 003 (Ing. Kmeť Jaroslav – TONER), DF
č. 007 (Linde Gas k. s.), DF č. 009 (GEVIE – ETIKET, Ing. Viera KUNOVÁ), DF č. 010
(GEVIE – Ing. Kuna Georg), DF č. 011 (MENS SK s. r. o.), DF č. 017 (T+T, a. s.), DF č. 023
(Linde Gas k. s.), DF č. 029 (ILLE – Papier – Service SK s. r. o.), DF č. 039 (KA-VT spol.
s r. o.), DF č. 040 (Ing. Kmeť Jaroslav – TONER), DF č. 079 (Linde Gas k. s.), DF č. 086
(Ing. P. Slosiarik), DF č. 087 (SPP, a. s.), DF č. 108 (Píla Trading, s. r. o.), DF č. 124 (Mgr.
Karol Čavojský PlynServis) a pod.
Nedostatok:
V rámci predmetných prekontrolovaných mesiacov, január až jún 2008, bolo kontrolným
orgánom pri niektorých DF zistené, že v rámci údajov, ktoré boli uvedené na týchto DF,
napr.: údaje týkajúce sa čísiel účtovných dokladov vzťahujúcich sa k zaúčtovaniu
predmetných vzniknutých záväzkov, sumy, príp. dátumy zaúčtovania vzniknutého účtovného
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prípadu uvedené na DF v rámci označenia účtov, na ktorých sa vzniknutý účtovný prípad
zaúčtuje, došlo zo strany kontrolovaného subjektu k opravovaniu, resp. prepisovaniu týchto
údajov, pričom oprava nebola vykonaná regulérnym spôsobom – predmetné údaje boli
premazané bielou farbou a následne prepísané, nebola uvedená poznámka o vykonaní opravy,
dátum vykonania opravy ani podpisový záznam osoby, ktorá opravu vykonala. Uvedený
nedostatok bol zaznamenaný kontrolným orgánom napr.: pri DF pod poradovým číslom 001
(KA-VT, spol. s r. o.), č. 002 (VIDRA A SPOL. s. r. o.), č. 003 (Ing. Kmeť Jaroslav TONER), č. 033 (VIDRA A SPOL. s. r. o.).
Kontrolné zistenie č. 17:
Tým, že opravy údajov uvedených na predmetných účtovných dokladoch neboli
zrealizované zákonným spôsobom, došlo na strane kontrolovaného subjektu k porušeniu §
34 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v tom, že predmetné údaje boli
premazané bielou farbou a následne prepísané, pričom nebola uvedená poznámka
o vykonaní opravy, dátum vykonania opravy ani podpisový záznam osoby, ktorá opravu
vykonala.
Nedostatok:
Pri DF č. 059 (MENS SK s. r. o.) bola zo strany kontrolného orgánu zistená nepresnosť
v rámci evidencie tejto DF v Knihe DF – pri tejto DF bolo v Knihe DF uvedené, že
fakturovaná čiastka vo výške 16 660,- Sk bola uhradená dňa 17.03.2008, avšak podľa výpisu
z bankového účtu (VBÚ č. 12) bola predmetná čiastka uhradená až dňa 18.03.2008. Obdobná
situácia bola zistená aj pri DF č. 060 (ILLE – Papier – Service SK spol. s r. o.), DF č. 061
(AQUA DEFEKT, s. r. o.), DF č. 062 (RÚVZ), DF č. 063 (Stanislav Ruman). Kontrolný
orgán upozorňuje na skutočnosť, že pokiaľ kontrolovaný subjekt vedie evidenciu všetkých DF
prijatých do organizácie v Knihe DF, predmetná evidencia by mala byť správna a presná
z titulu zabezpečenia preukázateľnosti všetkých údajov v nej uvedených.
Nedostatok:
Pri DF zaevidovanej pod poradovým číslom 016 (Miroslav Lalinský REKLAMAX) bolo
kontrolným orgánom zistené, že v rámci evidencie predmetnej DF v predloženej Knihe DF
nebol pri tejto DF uvedený správny dátum úhrady fakturovanej čiastky. V predloženej Knihe
DF bolo uvedené, že predmetná fakturovaná čiastka bola zo strany kontrolovaného subjektu
uhradená v hotovosti dňa 15.02.2008 (VPD č. 040), avšak predmetný VPD č. 040 bol zo
strany kontrolovaného subjektu vystavený dňa 05.02.2008 ( príloha č. 5 ). Kontrolným
orgánom však bolo zároveň, na základe údajov uvedených na doklade potvrdzujúcom vznik
tejto pokladničnej operácie (PPD č. 3/2008 zo dňa 04.02.2008 vystavený dodávateľom)
zistené, že predmetný záväzok bol zo strany kontrolovaného subjektu reálne v hotovosti
uhradený už dňa 04.02.2008, tzn. že kontrolovaný subjekt jednak neviedol evidenciu DF
správne a presne pre potreby zabezpečenia preukázateľnosti všetkých údajov v nej uvedených
a zároveň nevyhotovil účtovný doklad, konkrétne VPD, bez zbytočného odkladu po zistení
skutočností, ktoré sa ním preukazovali a tým neviedol účtovníctvo správne a preukázateľne.
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Kontrolné zistenia č. 18:
Vzhľadom na nedostatky týkajúce sa nepresného vedenia evidencie dodávateľských faktúr,
došlo zo strany kontrolovaného subjektu k nedostatočnému plneniu ustanovení § 8 ods. 1, 2
a 4 v nadväznosti na § 32 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Kontrolné zistenie č. 19:
Tým, že kontrolovaný subjekt nevyhotovil účtovný doklad, konkrétne pokladničný doklad
výdavkového charakteru, VPD č. 040, bez zbytočného odkladu po zistení skutočností, ktoré
sa ním preukazovali, neviedol účtovníctvo správne a preukázateľne a tým došlo z jeho
strany k porušeniu § 10 ods. 2 v nadväznosti na nedodržanie § 8 ods. 1, 2 a 4 zákona NR SR
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Nedostatok:
Pri DF č. 038 (Miroslav Lalinský REKLAMAX) bolo kontrolným orgánom zistené, že, podľa
dátumového údaja uvedeného v rámci evidencie DF v predloženej Knihe DF, bola predmetná
DF doručená do organizácie dňa 20.02.2008 ( príloha č. 6 ), avšak fakturovaná čiastka vo
výške 8 500,- Sk bola zo strany kontrolovaného subjektu uhradená v hotovosti už dňa
14.02.2008, teda v deň vystavenia tejto DF (14.02.2008), avšak pred jej zaevidovaním v
organizácii (VPD MKP č. 049 zo dňa 14.02.2008), tzn. že kontrolovaný subjekt predmetnú
čiastku uhradil bez regulérneho dokladu potvrdzujúceho prvotný vznik záväzku. Kontrolou
bolo zároveň zistené, že zo strany kontrolovaného subjektu došlo k zaúčtovaniu týchto
účtovných prípadov (vznik záväzku a úhrada záväzku) v reálnom čase ich vzniku, tzn. že zo
strany kontrolovaného subjektu bola dňa 14.02.2008 zaúčtovaná hotovostná úhrada záväzku
(321/211) a až následne dňa 20.02.2008 došlo k zaúčtovaniu vzniku záväzku (511/321).
Kontrolné zistenie č. 20:
Tým, že kontrolovaný subjekt predmetnú čiastku zaplatil bez riadneho účtovného dokladu
porušil § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Nedostatok:
Pri DF č. 066 (IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy Košice) bolo kontrolným
orgánom zistené, že predmetná spoločnosť fakturovala kontrolovanému subjektu čiastku vo
výške 2 000,- Sk ( príloha č. 7 ) za školenie týkajúce sa programu WinIBEU, pričom sa
jednalo o integrovaný balík ekonomických úloh. Fakturovaná čiastka bola zo strany
kontrolovaného subjektu uhradená dňa 31.03.2008. Na základe prílohy k tejto DF však bolo
kontrolným orgánom zistené, že školenia sa zúčastnila tretia osoba, konkrétne konateľka
spoločnosti RK – FIN, s. r. o., ktorá pre kontrolovaný subjekt aj v roku 2008, na základe
Zmluvy o poskytovaní služieb a vzájomnej spolupráci uzatvorenej dňa 15.05.2007 a na
základe dodatku k tejto zmluve, zabezpečovala kompletné vedenie účtovníctva a vedenie
mzdovej agendy. V predmetnej zmluve boli medzi zmluvnými stranami presne dohodnuté
povinnosti ako odberateľa (MKP), tak aj dodávateľa (RK – FIN, s. r. o.), konkrétne v Článku
V., bode 12 je uvedené, cit.: „Dodávateľ je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť odbornú
literatúru, právne normy a predpisy vrátane účasti na školeniach pre všetkých svojich
pracovníkov zabezpečujúcich plnenie dodávateľa podľa tejto zmluvy tak, aby činnosť
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dodávateľa zodpovedala aktuálnym právnym normám, predpisom a štandardným účtovným
postupom.“ Vzhľadom k uvedenému kontrolný orgán tento výdavok kontrolovaného subjektu
vo výške 2 000,- Sk považuje za neoprávnený, čím došlo z jeho strany k nehospodárnemu
vynaloženiu verejných prostriedkov a zároveň k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolným orgánom bolo zároveň zistené, že kontrolovaný subjekt v kontrolovanom
účtovnom období roku 2008 zakúpil od spoločnosti MRP – KOMPANY, spol. s r. o. (DF č.
069) aj účtovný software v celkovej výške 8 920,- Sk. Vzhľadom ku skutočnosti, že vedenie
účtovníctva si kontrolovaný subjekt nezabezpečuje vo vlastnej réžii prostredníctvom
vlastných zamestnancov, ale tieto služby pre kontrolovaný subjekt zabezpečuje, na základe
uzatvoreného zmluvného vzťahu, tretia osoba – spoločnosť RK – FIN s. r. o., kontrolný orgán
tento výdavok a zároveň podmienky dohodnuté medzi zmluvnými stranami v predmetnej
zmluve uzatvorenej s touto spoločnosťou (konkrétne Článok VI. , bod 7 tejto zmluvy)
považuje za neštandardné, cit.: „V prípade potreby je odberateľ povinný na vlastné náklady
zabezpečiť dodávateľovi kancelársky priestor, základné kancelárske vybavenie a výpočtovú
techniku vrátane programového vybavenia, potrebného na riadne zabezpečovanie povinností
dodávateľa podľa tejto zmluvy.“ Obdobná skutočnosť bola zistená aj v ďalších
prekontrolovaných účtovných obdobiach (napr.: v roku 2009 – DF č. 067/2009).

Kontrolné zistenie č. 21:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil fakturovanú čiastku spojenú so školením, DF č. 066,
na ktorom sa zúčastnila tretia osoba – konateľ zmluvného dodávateľa prác pre
kontrolovaný subjekt, jedná sa o neoprávnený výdavok vynaložený zo strany
kontrolovaného subjektu a tým pádom došlo z jeho strany k nehospodárnemu vynaloženiu
verejných prostriedkov vo výške 2 000 Sk a tým k porušeniu § 19 ods. 6 zákona NR SR č.
523/20041 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v nadväznosti na porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) tohto
zákona.
Nedostatok:
Pri DF zaevidovanej v knihe došlých faktúr pod poradovým číslom 128 (Roman Kurina – KS
INVEST) bolo kontrolným orgánom zistené, že sa v tomto prípade jednalo o preddavkovú
faktúru vystavenú na sumu 531,- Sk ( príloha č. 8 ). K DF bola pripojená iba objednávka zo
dňa 06.05.2008, ktorá však nebola podpísaná štatutárnym zástupcom kontrolovaného subjektu
a nebola vykonaná ani PFK pred vstupom do záväzku. Kontrolnému orgánu však nebola zo
strany kontrolovaného subjektu predložená zmluva uzatvorená medzi kontrolovaným
subjektom a predmetným dodávateľom, v ktorej by bolo takéto poskytnutie preddavku medzi
zmluvnými stranami dohodnuté, tzn. Že preddavok bol zo strany kontrolovaného subjektu
poskytnutý bez zmluvného základu. K DF nebola pripojená ani vyúčtovacia faktúra.
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Kontrolné zistenie č. 22:
Tým, že pri vyššie uvedenom poskytnutom preddavku vo výške 531,- Sk, DF č. 128, nedošlo
k jeho finančnému vysporiadaniu najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom bol
poskytnutý a tým, že úhrada záväzku bola realizovaná formou preddavku bez zmluvného
základu, došlo zo strany kontrolovaného subjektu k porušeniu § 19 ods. 8 a ods. 10
v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v tom, že verejné
prostriedky boli poskytnuté nad rámec oprávnenia ustanoveného v § 19 ods. 8 a ods. 10
uvedeného zákona.

Účtovné obdobie roku 2009
Interné smernice a vnútorné predpisy platné v MKP – rok 2009
V kontrolovanom účtovnom období roku 2009 platili v podmienkach kontrolovaného
subjektu jednak vnútorné smernice, ktoré boli vypracované a nadobudli platnosť už
v predchádzajúcom účtovnom období roku 2008 (uvedené vyššie), avšak zároveň v roku 2009
došlo zo strany kontrolovaného subjektu k vypracovaniu nových dodatkov k už platným
vnútorným smerniciam, príp. k vypracovaniu nových vnútorných smerníc. Kontrolnému
orgánu boli predložené nasledovné dodatky a vnútorné smernice vypracované v roku 2009:

 Dodatok č. 1 k smernici pre vedenie účtovníctva platnej od 01.01.2008 platný od
01.01.2009,
 Dodatok č. 2 k smernici pre vedenie účtovníctva platnej od 01.01.2008 platný od
01.03.2009,
 Dodatok č. 1 k smernici pre zúčtovanie rezerv platnej od 01.01.2008 platný od
01.01.2009,
 Vnútorná smernica č. SM 04 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory účinná od
01.01.2009.

Kontrola hospodárenia zameraná na dodávateľské faktúry
MKP v zmysle ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve mala
v kontrolovanom období roku 2009 zavedenú evidenciu v počte 368 ks dodávateľských
faktúr. Vzhľadom na počet DF boli tieto ukladané v samostatných zakladačoch v číselnom
poradí tak, ako boli v MKP evidované. Kontrolovaný subjekt zároveň v kontrolovanom
období roku 2009 viedol evidenciu všetkých DF prijatých do organizácie v Knihe došlých
faktúr, pričom evidencia DF vedená v Knihe došlých faktúr bola prehľadná, zrozumiteľná,
čitateľná – kontrolovaný subjekt v rámci tejto evidencie pri každej DF uvádzal poradové číslo
v rámci zavedeného vzostupného číslovania, dodávateľa, číslo DF, dátum prijatia DF do
organizácie, predmet fakturácie, fakturovanú sumu, dátum splatnosti DF, zaplatenú sumu,
dátum zaplatenia fakturovanej čiastky. Evidencia bola zo strany kontrolovaného subjektu
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vedená jednak ručnými zápismi v Knihe došlých faktúr a zároveň bola evidencia DF
realizovaná aj v účtovnom programe subjektu – výstupom bol Zoznam prijatých faktúr
obsahujúci číslo DF pridelené v rámci zavedeného vzostupného číslovania DF, dátum
zaradenia, označenie dodávateľa, doklad potvrdzujúci úhradu, dátum úhrady, fakturovanú
čiastku a zaplatenú čiastku. Predmetom fakturácie od dodávateľov v kontrolovanom období 1.
polroka 2009 boli najmä úhrady za dodávky vody, elektrickej energie, plynu, tepla, odvoz
komunálneho odpadu, telekomunikačné služby, nákup dezinfekčných, čistiacich
a hygienických potrieb a prostriedkov, prehliadky, rozbory vody, nákup kancelárskych
potrieb, vedenie účtovníctva a výpočet miezd, ďalšie služby a pod. Kontrola bola vykonaná za
obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009. Kontrolou DF bola preverovaná hospodárnosť,
efektívnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov ako aj úplnosť predložených
účtovných dokladov.

 JANUÁR – JÚN 2009
V rámci šiestich mesiacov kontrolovaného účtovného obdobia roku 2009 boli zo strany
kontrolného orgánu prekontrolované všetky DF, tzn. že zo strany kontrolného orgánu boli
prekontrolované DF od č. 001 do č. 165 vrátane, tzn. 165 DF v celkovom objeme úhrady
186 911,45 €. Zo 165 zaevidovaných dokladov malo 5 dokladov charakter dobropisu
v celkovom objeme – 758,57 € – viď nasledovná tabuľka:
Interné
Suma
Predmet
Dátum poukázania
Dodávateľ
Poznámka
číslo
DF SODEXO PASS SR, s. r. o. *
(v €)
fakturácie
čiastky na účet
MKP
008/200
- 460,53
poukážky
dobropis
23.01.2009
– VBÚ
č. 4
9
019/200
SODEXO PASS SR, s. r. o. *
- 61,65
poukážky
dobropis
05.02.2009 – VBÚ č. 6
9
074/200
Žilinská teplárenská a. s.
- 85,66
preplatok za teplo
dobropis
17.04.2009 – VBÚ č. 16
9
108/200
SODEXO PASS SR, s. r. o. *
- 34,34
poukážky
dobropis
14.05.2009 – VBÚ č. 20
9
114/200
SODEXO PASS SR, s. r. o. *
- 116,39
poukážky
dobropis
14.05.2009 – VBÚ č. 20
9
SPOLU
- 758,57
* od 01.12.2008 spoločnosť SODEXHO PASS SR, s. r. o. zmenila svoje obchodné meno na SODEXO PASS SR, s. r. o.,
pričom však všetky ostatné identifikačné údaje spoločnosti zostali nezmenené – kontrole nebol predložený Dodatok
k uzatvorenej zmluve, týkajúci sa zmeny týchto údajov.

Organizácia mala v kontrolovaných mesiacoch január – jún 2009 zavedený systém používania
pečiatok, čím bolo zabezpečené označenie účtov, na ktorých kontrolovaný subjekt vzniknutý
účtovný prípad zaúčtoval, pričom k predmetnému označeniu účtov bol zároveň pripojený aj
podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva. Prekontrolované DF v rámci
týchto mesiacov január až jún 2009, boli zároveň označené odtlačkom pečiatky potvrdzujúcej
výkon PFK vo fáze pred úhradou fakturovanej čiastky. Na každej z prekontrolovaných DF
bolo zároveň uvedené číslo DF pridelené DF zo strany kontrolovaného subjektu v rámci
zavedeného interného vzostupného číslovania prijatých DF.
V rámci prekontrolovaných DF za mesiace január až jún 2009 najväčšie fakturované položky
tvorili dodávky médií – teplo, elektrická energia, voda a plyn v celkovom objeme 80 372,48 €
– média sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Z uvedeného vyplýva, že z celkového objemu
fakturovaných čiastok (január – jún 2009: 186 911,45 €) faktúry za média tvorili 43 %.
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Interné
číslo DF
015/2009
033/2009
056/2009
078/2009
107/2009
142/2009
026/2009
029/2009
054/2009
076/2009
117/2009
147/2009
027/2009
052/2009
111/2009
143/2009
028/2009
053/2009
075/2009
112/2009
146/2009
SPOLU

Dodávateľ
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SEVAK, a. s.
SEVAK, a. s.
SEVAK, a. s.
SEVAK, a. s.
SEVAK, a. s.
SEVAK, a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
-

Suma
(v €)
253,66
254,00
239,00
131,00
50,00
22,00
183,12
4 703,56
2 455,33
3 023,22
2 794,22
2 814,17
4 298,61
7 921,44
2 930,65
3 393,33
9 242,27
8 428,72
9 180,12
8 476,95
9 577,11
80 372,48

Predmet
fakturácie
plyn
plyn
plyn
plyn
plyn
plyn
stočné
voda
voda
voda
voda
voda
teplo
teplo
teplo
teplo
elektrická energia
elektrická energia
elektrická energia
elektrická energia
elektrická energia
-

Poznámka
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená 1 deň po lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená 1 deň po lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti

Zvyšnú čiastku z celkového objemu fakturácie (186 911,45 €) za mesiace január až jún roku
2009 vo výške 106 538,97 € tvorili predovšetkým fakturácie za nákup dezinfekčných
prostriedkov, chlóru, nájom fliaš so špeciálnymi plynmi, telefónne poplatky, odvoz
komunálneho odpadu, prehliadky, rozbory vody, nákup kancelárskych potrieb, vedenie
účtovníctva a výpočet miezd, ďalšie služby a pod.
Nedostatok:
K väčšine DF prekontrolovaných za mesiace január až jún kontrolovaného účtovného obdobia
roku 2009 neboli zo strany kontrolovaného subjektu pripojené všetky doklady a údaje
týkajúce sa fakturovaných hospodárskych operácií preukazujúce vstup kontrolovaného
subjektu do záväzkov a ozrejmujúce ich opodstatnenosť – objednávky, príp. dodacie listy
a pod., resp. kontrole neboli predložené zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými stranami.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam nebolo možné zo strany kontrolného orgánu posúdiť
opodstatnenosť fakturácie, čo sa týka napr.: správnosti fakturovaných čiastok, príp. správnosti
predmetu fakturácie, či údajov o množstvách uvádzaných na jednotlivých dokladoch – napr.:
na samotných DF, dodacích listoch a pod., ani opodstatnenosť vynaloženia verejných
finančných prostriedkov vo väzbe na hospodárnosť a efektívnosť. Nedostatok bol zistený pri
nasledovných DF – pre prehľadnosť uvedené v tabuľke:
Názov dodávateľa
KA-VT spol. s r. o.
ANTI WAVE INTERNATIONAL PTY LTD
VOICE SOFT H. Hlaváčová
Ing. Milan Štrbák DigiTel HS
REALPLAST s. r. o.
DIGICOM, s. r. o.
LECOL spol. s r. o.

Čísla dodávateľských faktúr
.../2009
001, 020, 064, 131, 141, 158, 159, 162
002
003, 018, 102, 157
007, 085, 104
009
011
021
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MERCK spol. s r. o.
bauMAX SR, spol. s r. o.
Ing. Jana Kollárová
Mgr. Karol Čavojský PlynServis
Miroslav Lalinský – COLORADO
VIDRA A SPOL. s. r. o.
BREZNIČAN JÁN
Ing. Tibor Turányi Kadaň spol.
RÚVZ
ALU-METAL s. r. o.
MRP – KOMPANY, spol. s r. o.
Dušan Piga – DUXX
Bizmark, s. r. o.
ASTOR SLOVAKIA, s. r. o.
VANES PROFESIONÁL, s. r. o.
SAPHO s. r. o.
BELT SLOVAKIA s. r. o.
J & Š TIBOR JAŠŠO
Spojenie výrobcov, s. r. o.
MODRY, s. r. o.
GEVIE – Ing. Kuna Georg
FIRE – SLUŽBA, s. r. o.

022
031
032
039, 091
040, 068, 119
042, 046, 080, 155, 160
044, 081
047, 121
058, 086, 125
060
067
083
087
094
098, 103
100
126
127
136
139, 151
154
156

Pri DF č. 060/2009 (ALU-METAL s. r. o.) – predmetom fakturácie bola nerezová mreža do
odtokového žľabu krytého bazéna v celkovej výške 2 677,50 € nebola pripojená žiadna
objednávka napriek tej skutočnosti, že samotná DF sa odvolávala na objednávku zo dňa
17.02.2009. K tejto DF bola pripojená len jedna cenová ponuka od dodávateľa ALU-METAL
s. r. o., ktorá sa vzťahovala na nerezové zámočnícke výrobky a hliníkové otvorové výplne,
pričom fakturácia (DF č. 060/2009) sa týkala len jednej z položiek uvedených v tejto cenovej
ponuke. Fakturovaná čiastka za materiál súhlasila s čiastkou uvedenou v cenovej ponuke.
Kontrolnému orgánu však, okrem tejto jednej cenovej ponuky od dodávateľa ALU-METAL s.
r. o., nebola predložená žiadna dokumentácia potvrdzujúca realizáciu prieskumu trhu – neboli
predložené žiadne ďalšie cenové ponuky od iných spoločností. K DF bol pripojený aj dodací
list - potvrdenka.
Pri DF č. 065/2009 (KOV ANTIKOR, s. r. o.) bolo kontrolným orgánom zistené, že k tejto
DF týkajúcej sa fakturovania výroby antikorových konštrukcií bola síce pripojená objednávka
zo dňa 13.03.2009, avšak táto nebola podpísaná štatutárnym zástupcom kontrolovaného
subjektu. Okrem iného, podobne ako pri iných vystavených objednávkach, nebola ani na tejto
objednávke uvedená cena, príp. finančný limit a nebola vykonaná ani PFK pred vstupom
kontrolovaného subjektu do záväzku. K DF bol zároveň pripojený aj Dodací list 2009 – 005
zo dňa 20.03.2009, ktorý slúžil zároveň aj ako odovzdávací zápis – na predmetnom dodacom
liste, resp. odovzdávacom zápise však nebol uvedený podpisový záznam štatutárneho
zástupcu kontrolovaného subjektu ako objednávateľa a preberajúceho vyhotoveného diela,
tzn. že tento odovzdávací zápis bol podpísaný len zástupcom dodávateľskej spoločnosti.
Pri DF č. 084/2009 (MODRY, s. r. o.) bola pripojená objednávka zo dňa 06.04.2009, na ktorej
však nebola uvedená cena, príp. finančný limit a nebola vykonaná ani PFK pred vstupom
kontrolovaného subjektu do záväzku. Zároveň bola k tejto DF pripojená len jedna cenová
ponuka od predmetného dodávateľa MODRY, s. r. o., ktorá sa vzťahovala k tejto fakturácii.
Fakturovaná zálohová čiastka súhlasila s čiastkou zálohy uvedenou v cenovej ponuke.
Kontrolovanému subjektu bola celkovo fakturovaná čiastka vo výške 10 055,50 € s DPH, t. j.
záloha vo výške 3 000,- € s DPH a vyúčtovanie vo výške 7 055,50 € s DPH. Uvedená celková
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fakturovaná čiastka vo výške 10 055,50 € korešpondovala s čiastkou uvedenou v predloženej
cenovej ponuke tohto dodávateľa – 8 450,- € bez DPH, t. j. 10 055,50 € s DPH. K DF bol
pripojený aj Predbežný rozpočet zákazky vypracovaný touto dodávateľskou spoločnosťou,
v ktorom však bola uvedená celková cena zákazky vo výške 8 404,55 € bez DPH, t. j.
10 001,41 € s DPH, tzn. že čiastka uvedená v predbežnom rozpočte zákazky vypracovanom
zo strany dodávateľa nekorešpondovala s cenovou ponukou tohto dodávateľa. Kontrolnému
orgánu však, okrem tejto jednej cenovej ponuky od dodávateľa MODRY, s. r. o., nebola
predložená žiadna dokumentácia potvrdzujúca realizáciu prieskumu trhu – neboli predložené
žiadne ďalšie cenové ponuky od iných spoločností. Zároveň nebola kontrole predložená ani
zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami.
Pri DF č. 089/2009 (Mgr. Karol Čavojský PlynServis) bola predložená len jedna cenová
ponuka od uvedeného dodávateľa, kontrole neboli žiadne ďalšie cenové ponuky od iných
spoločností. Na faktúre je uvedené, že práce prevzal Mgr. M. Brezáni bez dátumu a podpisu.
Pri DF č. 090/2009 (Mgr. Karol Čavojský PlynServis) bola predložená len jedna cenová
ponuka od uvedeného dodávateľa, kontrole neboli žiadne ďalšie cenové ponuky od iných
spoločností. Na faktúre je uvedené, že práce prevzal Mgr. M. Brezáni bez dátumu a podpisu.
Pri DF č. 093/2009 (MODRY, s. r. o.) bola predložená len jedna cenová ponuka od
uvedeného dodávateľa, kontrole neboli žiadne ďalšie cenové ponuky od iných spoločností.
K DF č. 122/2009 (PMP plus, s. r. o.) bola pripojená objednávka zrealizovaná dňa 05.05.2009
prostredníctvom e-mailu pracovníkom kontrolovaného subjektu. Objednávka však nebola
podpísaná štatutárnym zástupcom kontrolovaného subjektu, nebola uvedená cena, príp.
finančný limit a nebola vykonaná ani PFK pred vstupom kontrolovaného subjektu do
záväzku. Obdobný nedostatok bol zistený pri objednávke zo dňa 08.06.2009 pripojenej k DF
č. 153/2009 (AQUA DEFEKT, s. r. o.).
K DF č. 127/2009 (J & Š TIBOR JAŠŠO) nebola pripojená objednávka potvrdzujúca vstup
kontrolovaného subjektu do tohto záväzku – k tejto DF bol pripojený len Protokol
o vykonanej práci zo dňa 26.05.2009 a zároveň aj Záznam z vykonania práce zo dňa
26.05.2009.
K DF č. 164/2009 (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.) bola pripojená
objednávka č. 09003 zo dňa 18.06.2009 na vykonanie servisu chlórovacieho zariadenia pre
rok 2009. Na objednávke však nebola vykonaná PFK vo fáze pred vstupom kontrolovaného
subjektu do záväzku a objednávka bola podpísaná pracovníkom kontrolovaného subjektu
a nie jeho štatutárnym zástupcom. Na predmetnej objednávke bola zároveň uvedená len
orientačná cena servisu vo výške 592,62 €, avšak skutočná cena fakturovaná kontrolovanému
subjektu bola vo výške 603,31 €. K DF boli, okrem vyššie uvedenej objednávky, pripojené aj
ďalšie doklady – konkrétne Výdajka – Prevodka, Kalkulačný list, Žiadanka na prepravu
a výpis z Knihy jázd.
Pri DF č. 065/2009 – KOV ANTIKOR – na výrobu a dodanie stupňov víťazov
a vymedzovacích stĺpikov bola priložená objednávka zo dňa 13.03.2009. Objednávka nebola
podpísaná, nebola na nej uvedená cena za predmet obstarania a nebola overená predbežnou
finančnou kontrolou. Na dodacom liste zo dňa 20.03.2009 chýba podpis objednávateľa.
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Kontrolné zistenie č. 23:
Tým, že pri väčšine prekontrolovaných DF chýbala úplná účtovná dokumentácia –
objednávky, príp. ďalšie doklady a dokumenty, resp. kontrolnému orgánu neboli
predložené kompletné preukazujúce doklady, príp. prípadné zmluvy uzatvorené medzi
zmluvnými stranami preukazujúce vstup kontrolovaného subjektu do záväzkov vo väzbe na
ozrejmenie opodstatnenosti fakturácie a oprávnenosti použitia verejných finančných
prostriedkov, kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 8 ods. 1 a ods. 4 v nadväznosti na
§ 32 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v tom, že účtovníctvo nebolo vedené
úplne a preukázateľne.
Nedostatok:
Dňa 17.04.2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr faktúru pod číslom
087/2009 od dodávateľa Bizmark s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava ( príloha č. 9 )
v znení.
Fakturujeme Vám podľa dohody
Názov
za pohostenie

Množstvo
1,00 ks

Cena/jedn
52,88 EUR

Suma
52,88

DPH %
19,00

Suma bez DPH
52,88 EUR
DPH celkovo
10,05 EUR
Suma k úhrade
62,93 EUR
K faktúre nebol priložený žiaden doklad, ktorý by preukazoval účel pohostenia, koľko osôb
bolo prítomných a z čoho pohostenie pozostávalo.
Podľa písomného vyjadrenia Mgr. Mariána Brezániho doručeného na útvar hlavného
kontrolóra „Zrejme išlo o pracovný obed. V roku 2009 sme začali riešiť možnosti
energetických úspor v rámci bazénových technológií a počas roka sme uskutočnili niekoľko
nezáväzných stretnutí s firmami zaoberajúcimi sa energetickou úsporou. V závere roka sme
osobne boli obhliadnuť nové technológie na bazéne vo Viedni“ ( príloha č. 10 ).
Uvedené vyjadrenie je nekonkrétne a nevysvetľuje použitie finančných prostriedkov.
Kontrolovaný subjekt nemal vydaný vnútorný predpis týkajúci sa reprezentačného fondu.
Kontrolné zistenie č. 24:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil faktúru č. 087/2009 vo výške 62,93 EUR bez
akéhokoľvek dokladu, ktorý by priamo alebo nepriamo dokazoval fakturáciu, konal
v rozpore s § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 v tom, že nehospodárne vynaložil verejné
prostriedky a tým zároveň porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného
zákona vo výške 62,93 EUR.
Nedostatok:
Dňa 13.05.2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr faktúru pod číslom
120/2009 od dodávateľa JUDr. Roman Hriadeľ, Sad SNP č. 669/6, 010 01 Žilina
( príloha č. 11 ) v znení.
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Faktúrujeme Vám poskytovanie právnych služieb na základe zmluvy o právnej pomoci pri
jednaní ohľadne nových nájomných zmlúv, prípadne zastupovanie na súde ohľadne
vypratania nehnuteľností.
Cena bez DPH
1 000,00 EUR
Daň z pridanej hodnoty 19 %
190,00 EUR
Suma z DPH
1 190,00 EUR
K faktúre bola priložená fotokópia zmluvy o odmene za poskytnutie právnej služby medzi
JUDr. Romanom Hriadeľom a Mestskou krytou plavárňou zo dňa 12.05.2009 ( príloha č. 12 ).
Zmluva bola uzatvorená vo veci: zastupovanie pri jednaniach ohľadne nových nájomných
zmlúv, prípadne zastupovanie na súde ohľadne vypratania nehnuteľností.
Paušálna odmena bola dohodnutá vo výške 1 190 EUR včetne DPH za úplné vybavenie veci.
Vyššie uvedenú paušálnu odmenu klient zaplatí na účet advokáta v lehote siedmich dní od
prevzatia faktúry.
Faktúra bola uhradená dňa 18.05.2009 bankový výpis č. 20 zo dňa 19.05.2009.
K faktúre nebol priložený žiaden doklad, ktorý by preukazoval úplné vybavenie veci podľa
paušálnej odmeny, v akých jednaniach dodávateľ zastupoval kontrolovaný subjekt, prípadne
zastupoval na súde ohľadne vypratania nehnuteľností.
Podľa písomného vyjadrenia Mgr. Mariána Brezániho doručeného na útvar hlavného
kontrolóra „Taká bola dohoda, zastupoval nás, ale iba v prípade p. Pinzíka. Predpokladalo sa
však, že by sa k sporu mohli pridať ďalší nájomníci. Po dohode s právnym odborom MÚ nám
odporučili pre zaneprázdnenosť zabezpečiť právnu pomoc zmluvným právnikom“ ( príloha
č. 10 ).
Z uvedeného písomného vyjadrenie nie je jednoznačné, či spor s p. Pinzíkom bol ukončený
a či bola vec úplne vybavená.
Kontrolné zistenie č. 25:
Tým, že výdavok vo výške 1 190 EUR bol uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č.
120/2009 a z obsahu fakturácie nebolo zrejmé, aké konkrétne právne služby boli vykonané,
čím neboli dodržané náležitosti preukázateľného účtovného záznamu, kontrolovaný subjekt
poručil § 10 ods. 1 a § 32 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, čo malo vplyv na preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 4
uvedeného zákona.
Zároveň kontrolovaný subjekt nepreukázal hospodárnosť použitia týchto finančných
prostriedkov.
Nedostatok:
Kontrolovaný subjekt počas prekontrolovaných mesiacov január až jún kontrolovaného
účtovného obdobia roku 2009 vo väčšine prípadov nevystavoval pred vstupom do záväzkov
objednávky, čiže nebol z jeho strany zabezpečený ani výkon PFK vo fáze pred vstupom do
záväzkov. Kontrolovaný subjekt zároveň nezabezpečil výkon PFK ani pri tých objednávkach,
ktoré boli z jeho strany vystavené v písomnej forme, tzn. že z jeho strany nedošlo ani v týchto
prípadoch k overeniu finančného krytia potrebného pre zrealizovanie záväzkov – zároveň
bolo kontrolným orgánom zistené, že vystavené objednávky vo väčšine prípadov
neobsahovali ani údaj o celkovej cene, príp. finančnom limite, príp. kalkuláciu – napr.:
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objednávka zo dňa 12.01.2009 k DF č. 012/2009, 013/2009 a 014/2009 – NCH SLOVAKIA
s. r. o., objednávka k DF č. 061/2009 a 062/2009 – AQUA DEFEKT, s. r. o., objednávka zo
dňa 13.03.2009 k DF č. 065/2009 – KOV ANTIKOR, s. r. o., objednávka zo dňa 06.04.2009
k DF č. 084/2009 – MODRY, s. r. o., objednávka zo dňa 06.04.2009 k DF č. 089/2009 – Mgr.
Karol Čavojský PlynServis, objednávka zo dňa 16.04.2009 k DF č. 090/2009 – Mgr. Karol
Čavojský PlynServis, objednávka zo dňa 22.04.2009 k DF č. 093/2009 – MODRY, s. r. o.,
objednávka zo dňa 17.04.2009 k DF č. 096/2009 – AVEMY, s. r. o., objednávka zo dňa
24.04.2009 k DF č. 097/2009 – AVEMY, s. r. o., e-mailová objednávka zo dňa 05.05.2009
k DF č. 122/2009 – PMP plus, s. r. o., objednávka zo dňa 21.05.2009 k DF č. 133/2009 –
Mgr. Karol Čavojský PlynServis, objednávka zo dňa 21.05.2009 k DF č. 134/2009 – Mgr.
Karol Čavojský PlynServis, objednávka zo dňa 08.06.2009 k DF č. 153/2009 – AQUA
DEFEKT, s. r. o..
PFK nebola zo strany kontrolovaného subjektu vykonaná ani pred uzatvorením zmluvných
vzťahov. Kontrolovaný subjekt do záväzkov vstúpil aj napriek skutočnosti, že neboli overené
PFK. Zároveň pri DF č. 031/2009 (bauMAX SR, spol. s r. o.) bolo kontrolným orgánom,
okrem tej skutočnosti, že kontrolovaný subjekt do tohto predmetného záväzku vstúpil aj
napriek skutočnosti, že nebol overený PFK, zistené, že predmetná fakturovaná čiastka bola zo
strany kontrolovaného subjektu uhradená dodávateľovi v hotovosti dňa 02.02.2009 (VPD
MKP č. 025 zo dňa 02.02.2009), avšak PFK bola, podľa dátumového údaja uvedeného na DF
č. 031/2009, vykonaná až dňa 10.02.2009, tzn. že zo strany kontrolovaného subjektu nebola
PFK vykonaná pred úhradou fakturovanej čiastky, ale až niekoľko dní po úhrade a tým
pádom PFK stratila svoje opodstatnenie. Obdobná situácia bola zistená aj pri DF č. 034/2009
(JUDr. Roman Hriadel), DF č. 098/2009 (VANES PROFESIONÁL, s. r. o.), DF č. 103/2009
(VANES PROFSIONÁL, s. r. o.),
Zároveň pri DF č. 057/2009 (SOZA) bolo kontrolným orgánom zistené, že pri tejto DF vôbec
nedošlo zo strany kontrolovaného subjektu k zabezpečeniu vykonania PFK vo fáze pred
úhradou fakturovanej čiastky. Obdobná situácia bola zistená aj pri DF č. 094/2009 (ASTOR
SLOVAKIA, s. r. o.) a pri DF č. 162/2009 (KA-VT spol. s r. o.).
Obdobná situácia bola zo strany kontrolného orgánu zistená pri DF č. 077/2009 (SODEXO
PASS SR, s. r. o.) – PFK bola zo strany kontrolovaného subjektu vykonaná až pri riadnej
vyúčtovacej DF dňa 09.04.2009, kedy bola táto vyúčtovacia DF doručená do organizácie.
Vzhľadom k tomu, že kontrolovaný subjekt fakturovanú čiastku uhradil už dňa 03.04.2009 na
základe predchádzajúcej preddavkovej faktúry, PFK nebola zo strany kontrolovaného
subjektu vykonaná vo fáze pred úhradou fakturovanej čiastky. Obdobná situácia bola zistená
aj pri DF č. 115/2009 (SODEXO PASS SR, s. r. o.),
Zároveň pri DF č. 096/2009 (AVEMY, s. r. o.) bolo kontrolným orgánom zistené, že odtlačok
pečiatky potvrdzujúcej výkon PFK nebol doplnený o podpisový záznam osoby, ktorá túto
PFK vykonala – k odtlačku pečiatky bol pripojený len dátum výkonu PFK. Rovnaký
nedostatok bol zistený aj pri DF č. 120/2009 (JUDr. Roman Hriadel) a pri DF č. 132/2009
(T+T, a. s.).
Pri DF č. 131/2009 (KA-VT spol. s r. o.) bolo kontrolou zistené, že táto DF síce bola
označená odtlačkom pečiatky potvrdzujúcej výkon PFK, avšak tento odtlačok nebol doplnený
o dátum vykonania PFK a ani o podpisový záznam osoby, ktorá PFK v podmienkach
kontrolovaného subjektu vykonáva.
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K DF č. 137/2009 (RÚVZ) bola pripojená tzv. Dohoda o cene za poskytnuté poradenské,
konzultačné služby, odborné posudky a laboratórne merania uzatvorená medzi zmluvnými
stranami dňa 21.05.2009. Na Dohode o cene, ktorá predstavovala v tomto prípade vstup
kontrolovaného subjektu do záväzku, však nebola zo strany kontrolovaného subjektu
vykonaná PFK.
Kontrolné zistenie č. 26:
Vzhľadom k tomu, že pri uvedených dokladoch, resp. dokumentoch kontrolovaný subjekt
vôbec nezabezpečil, príp. nezabezpečil správne vykonanie PFK a aj vzhľadom k tomu, že
kontrolovaný subjekt v kontrolovanom účtovnom období roku 2009 vo väčšine prípadov
nevystavoval pred vstupom do záväzkov objednávky, nebol z jeho strany pri uvedených
dokumentoch zabezpečený ani výkon PFK vo fáze pred vstupom do záväzkov, nebol v plnom
rozsahu zabezpečený účinný systém vnútornej kontroly a tým došlo k nedodržaniu § 6 ods.
1 a § 9 ods. 1, 3 a 4 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nedostatok:
Pri viacerých z prekontrolovaných DF za mesiace január až jún 2009 bolo kontrolným
orgánom zistené, že tieto boli zo strany kontrolovaného subjektu uhradené až niekoľko dní po
lehote splatnosti. Ako príklad kontrola uvádza nasledovné DF, pričom niektoré z uvedených
DF boli zo strany kontrolovaného subjektu uhradené po lehote splatnosti aj z toho dôvodu, že
už čase, kedy boli doručené do organizácie boli po lehote splatnosti: DF č. 004/2009 (Poradca
podnikateľa, spol. s r. o.), DF č. 011/2009 (DIGICOM, s. r. o.), DF č. 016/2009 (RK- FIN, s.
r. o.), DF č. 017/2009 (SOFTIP, a. s.), DF č. 018/2009 (VOICE SOFT H. Hlaváčová), DF č.
020/2009 (KA-VT spol. s r. o.), DF č. 021/2009 (LECOL spol. s r. o.), DF č. 022/2009
(MERCK spol. s r. o.), DF č. 030/2009 (RK – FIN, s. r. o.), DF č. 032/2009 (Ing. Jana
Kollárová), DF č. 044/2009 (BREZNIČAN JÁN), DF č. 046/2009 (VIDRA A SPOL. s. r. o.),
DF č. 060/2009 (ALU-METAL s. r. o.), DF č. 069/2009 (NCH SLOVAKIA s. r. o.), DF č.
070/2009 (MODRY, s. r. o.), DF č. 071/2009 (RK – FIN, s. r. o.), DF č. 079/2009 (ILLE –
Papier – Service SK spol. s r. o.), DF č. 080/2009 (VIDRA A SPOL. s. r. o.), DF č. 081/2009
(BREZNIČAN JÁN), DF č. 084/2009 (MODRY, s. r. o.), DF č. 085/2009 (Ing. Milan Štrbák
DigiTel HS ®), DF č. 094/2009 (ASTOR SLOVAKIA, s. r. o.), DF č. 095/2009 (SOFTIP, a.
s.), DF č. 096/2009 (AVEMY, s. r. o.), DF č. 097/2009 (AVEMY, s. r. o.), DF č. 099/2009
(LECOL spol. s r. o.), DF č. 100/2009 (SAPHO s. r. o.), DF č. 101/2009 (MEDIATEL spol.
s r. o.), DF č. 102/2009 (VOICE SOFT H. Hlaváčová), DF č. 121/2009 (Ing. Tibor Turányi
Kadaň spol.), DF č. 128/2009 (ILLE – Papier – Service SK, spol. s r. o.), DF č. 129/2009
(ILLE – Papier – Service SK, spol. s r. o.), DF č. 131/2009 (KA-VT spol. s r. o.), DF č.
148/2009 (KRANKAS s. r. o.), DF č. 150/2009 (RK-FIN, s. r. o.), DF č. 151/2009 (MODRY,
s. r. o.), DF č. 152/2009 (SODEXO PASS SR, s. r. o.), DF č. 153/2009 (AQUA DEFEKT, s.
r. o.), DF č. 164/2009 (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.), DF č.
165/2009 (FIRE, spol. s r. o.) a pod.
Nedostatok:
Pri DF č. 031/2009 (bauMAX SR, spol. s r. o.) bolo kontrolným orgánom zistené, že, podľa
dátumového údaja uvedeného v rámci evidencie DF v predloženej Knihe DF, bola DF
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zaevidovaná v organizácii dňa 10.02.2009 ( príloha č. 13 ), avšak fakturovaná čiastka vo
výške 516,03 € bola zo strany kontrolovaného subjektu uhradená v hotovosti už dňa
02.02.2009, teda v deň vystavenia tejto DF (02.02.2009), avšak pred jej zaevidovaním v
organizácii (VPD MKP č. 025 zo dňa 02.02.2009), tzn. že kontrolovaný subjekt čiastku
uhradil bez regulérneho dokladu potvrdzujúceho prvotný vznik záväzku. Kontrolou bolo
zároveň zistené, že zo strany kontrolovaného subjektu nedošlo k zaúčtovaniu týchto
účtovných prípadov (vznik záväzku a úhrada záväzku) v reálnom čase ich vzniku, tzn. že zo
strany kontrolovaného subjektu bola dňa 10.02.2009 zaúčtovaná hotovostná úhrada záväzku
(321/211), napriek tej skutočnosti, že záväzok bol reálne v hotovosti uhradený dňa 02.02.2009
a dňa 05.02.2009 došlo k zaúčtovaniu vzniku záväzku (501/321), napriek tej skutočnosti, že
DF bola do organizácie doručená až dňa 10.02.2009. Obdobná situácia bola zistená aj pri DF
č. 034/2004 (JUDr. Roman Hriadel), DF č. 103/2009 (VANES PROFESIONÁL, s. r. o.),
Kontrolné zistenie č. 27:
Tým, že kontrolovaný subjekt predmetnú čiastku zaplatil bez riadneho účtovného dokladu
porušil § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Nedostatok:
Pri DF zaevidovanej v knihe došlých faktúr pod poradovým číslom 044/2009 (BREZNIČAN
JÁN) bolo kontrolným orgánom zistené, že sa v tomto prípade jednalo o predfaktúru
vystavenú na sumu 3 539,06 € ( príloha č. 14 ). Dodávateľ fakturoval kontrolovanému
subjektu, cit.: „zálohovú platbu na dodanie dverí na uzavretie pokladní a zariadenie
nábytkom vo výške 50 % dohodnutej ceny.“ Kontrolnému orgánu však nebola predložená
žiadna zmluva uzatvorená medzi kontrolovaným subjektom a dodávateľom, v ktorej by bolo
poskytnutie preddavku medzi zmluvnými stranami vopred dohodnuté. K predmetnému
dodaniu sa vzťahovala aj vyúčtovacia DF, ktorá bola v podmienkach kontrolovaného subjektu
zaevidovaná pod poradovým číslo 081/2009 .
Úhrada záväzku formou preddavku bez zmluvného základu bola kontrolným orgánom zistená
aj pri DF č. 067/2009 (MRP – KOMPANY, spol. s r. o.) vo výške 55,00 € ( príloha č. 15 ).
V tomto prípade bola vyúčtovacia faktúra vystavená na sumu 0,- € pripojená k tejto DF č.
067/2009, pričom vyúčtovacia faktúra bola kontrolovanému subjektu doručená spolu
s predfaktúrou.
Úhrada záväzku formou preddavku bez zmluvného základu bola kontrolným orgánom zistená
aj pri DF č. 084/2009 (MODRY, s. r. o.) vo výške 3 000,00 € ( príloha č. 16 ). Vyúčtovacia
faktúra vystavená na zvyšnú sumu podľa cenovej ponuky 7 055,50 € bola zaevidovaná pod
poradovým číslom 138/2009.
Úhrada záväzku formou preddavku bez zmluvného základu bola kontrolným orgánom zistená
aj pri DF č. 093/2009 (MODRY, s. r. o.) vo výške 5 000,00 € ( príloha č. 17 ). Pri tejto DF
dokonca kontrolovaný subjekt, okrem vyššie uvedených nedostatkov, uhradil zálohu až vo
výške 5 000,- € napriek tej skutočnosti, že v cenovej ponuke bola uvedená výška zálohy
4 000,- € a predmetná zálohová faktúra sa zároveň pri fakturácii odvolávala na cenovú
ponuku a objednávku zo dňa 23.04.2009 napriek tej skutočnosti, že predložená cenová
ponuka bola zo dňa 21.04.2009 a objednávka bola zo dňa 22.04.2009 – vyúčtovacia faktúra
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vystavená na zvyšnú sumu podľa cenovej ponuky 6 354,98 € bola zaevidovaná pod
poradovým číslom 135/2009.
Úhrada záväzku formou preddavku bez zmluvného základu bola kontrolným orgánom zistená
aj pri DF č. 094/2009 (ASTOR SLOVAKIA) vo výške 240,00 € ( príloha č. 18 ). Vyúčtovacia
faktúra vystavená na sumu 0,- € bola zaevidovaná poradovým číslom 130/2009.
Úhrada záväzku formou preddavku bez zmluvného základu bola kontrolným orgánom zistená
aj pri DF č. 098/2009 (VANES PROFESIONÁL, s. r. o.) vo výške 50,00 € ( príloha č. 19 ).
Vyúčtovacia DF bola zaevidovaná pod poradovým číslo 103/2009.
Kontrolné zistenie č. 28:
Tým, že kontrolovaný subjekt poskytol uvedeným dodávateľom, DF č. 044/2009, č. 067/2009,
č. 084/2009, č. 093/2009, č. 094/2009, č. 098/2009, preddavky bez toho, aby ich mal zmluvne
dohodnuté, konal v rozpore s § 19 ods. 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, len ak boli
vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté a zároveň kontrolovaný
subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona v tom, že
porušením finančnej disciplíny je úhradu preddavku z verejných prostriedkov alebo
s podmienkami určenými pri poskytovaní verejných prostriedkov.
Kontrolovaný subjekt takto poskytol preddavky v celkovej výške 11 884,06 €.

Nedostatok:
Pri DF č. 066 (Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin) bolo kontrolným
orgánom zistené, že dodávateľská organizácia fakturovala kontrolovanému subjektu čiastku
vo výške 18,50 € za nákup publikácie Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2009
( príloha č. 20 ). Fakturovaná čiastka bola zo strany kontrolovaného subjektu uhradená dňa
25.03.2009. Na záväznej objednávke zo dňa 17.12.2008 ( príloha č. 21 ), ktorá bola pripojená
k tejto DF však namiesto štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu figurovalo pri
kontaktnej osobe meno konateľky spoločnosti RK – FIN, s. r. o., ktorá externým spôsobom na
základe Zmluvy o poskytovaní služieb a vzájomnej spolupráci uzatvorenej dňa 15.05.2007
zabezpečovala účtovné služby pre kontrolovaný subjekt, a to kompletné vedenie účtovníctva
a vedenie mzdovej agendy. Zároveň objednávka nebola ani podpísaná štatutárom
kontrolovaného subjektu. V predmetnej zmluve však boli medzi zmluvnými stranami presne
dohodnuté povinnosti ako odberateľa (MKP), tak aj dodávateľa (RK – FIN, s. r. o.),
konkrétne v Článku V., bode 12 je uvedené, cit.: „Dodávateľ je povinný si na vlastné náklady
zabezpečiť odbornú literatúru, právne normy a predpisy vrátane účasti na školeniach pre
všetkých svojich pracovníkov zabezpečujúcich plnenie dodávateľa podľa tejto zmluvy tak, aby
činnosť dodávateľa zodpovedala aktuálnym právnym normám, predpisom a štandardným
účtovným postupom.“ Vzhľadom k uvedenému kontrolný orgán tento výdavok
kontrolovaného subjektu vo výške 18,50 € považuje za neoprávnený, čím došlo z jeho strany
k nehospodárnemu vynaloženiu verejných prostriedkov a zároveň k porušeniu finančnej
disciplíny v zmysle § 31 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Kontrolné zistenie č. 29:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil fakturovanú čiastku vo výške 18,50 €, DF č. 066,
spojenú so zakúpením odbornej literatúry pre tretiu osobu – zmluvného dodávateľa prác
pre kontrolovaný subjekt, jedná sa o neoprávnený výdavok vynaložený zo strany
kontrolovaného subjektu a tým pádom došlo z jeho strany k nehospodárnemu vynaloženiu
verejných prostriedkov a tým k porušeniu § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v nadväznosti na porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) tohto zákona.

Účtovné obdobie roku 2010
Interné smernice a vnútorné predpisy platné v MKP – rok 2010
V kontrolovanom účtovnom období roku 2010 platili v podmienkach kontrolovaného
subjektu všetky vnútorné smernice a dodatky, ktoré kontrolný orgán uviedol vyššie – teda
vnútorné smernice a dodatky, ktoré boli vypracované a nadobudli platnosť, resp. účinnosť
ešte v predchádzajúcich kontrolovaných účtovných obdobiach.

Kontrola hospodárenia zameraná na dodávateľské faktúry
MKP v zmysle ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve mala
v kontrolovanom období roku 2010 zavedenú evidenciu v počte 324 ks dodávateľských
faktúr. Vzhľadom na počet DF boli tieto ukladané v samostatných zakladačoch v číselnom
poradí tak, ako boli v MKP evidované. Kontrolovaný subjekt zároveň v kontrolovanom
období roku 2010 viedol evidenciu všetkých DF prijatých do organizácie v Knihe došlých
faktúr, pričom predmetná evidencia DF vedená v Knihe došlých faktúr bola prehľadná,
zrozumiteľná, čitateľná – kontrolovaný subjekt v rámci tejto evidencie pri každej DF uvádzal
poradové číslo v rámci zavedeného vzostupného číslovania, dodávateľa, číslo DF, dátum
prijatia DF do organizácie, predmet fakturácie, fakturovanú sumu, dátum splatnosti DF,
zaplatenú sumu, dátum zaplatenia predmetnej fakturovanej čiastky. Predmetom fakturácie od
dodávateľov v kontrolovanom období 1. polroka 2010 boli najmä úhrady za dodávky vody,
elektrickej energie, plynu, tepla, odvoz komunálneho odpadu, telekomunikačné služby, nákup
publikácií, nákup dezinfekčných, čistiacich a hygienických potrieb a prostriedkov, nákup
stravných lístkov, prehliadky, rozbory vody, čistenie kanalizácie, nájom plynových fliaš,
nákup kancelárskych potrieb, opravy zariadení, priestorov, natieračské práce, bezpečnostnotechnické služby, vedenie účtovníctva a výpočet miezd a pod. Kontrola bola vykonaná za
obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010. Kontrolou DF bola preverovaná hospodárnosť,
efektívnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov ako aj úplnosť predložených
účtovných dokladov.
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 JANUÁR – JÚN 2010
V rámci šiestich mesiacov kontrolovaného účtovného obdobia roku 2010 boli zo strany
kontrolného orgánu prekontrolované všetky DF, tzn. že zo strany kontrolného orgánu boli
prekontrolované DF od č. 001 do č. 115 vrátane, ostatné DF po číslo 160 výberovým
spôsobom, v celkovom objeme úhrady 161 104,10 €. Zo 160 zaevidovaných dokladov malo 6
dokladov charakter dobropisu v celkovom objeme – 1 540,01 € – viď. nasledovná tabuľka:
Interné
Suma
Predmet
Dátum poukázania
Dodávateľ
Poznámka
číslo DF
(v €)
fakturácie
čiastky na účet MKP
004/2010 SODEXO PASS SR, s. r. o.
- 271,07
poukážky
dobropis
20.01.2010 – VBÚ č. 4
008/2010 Le Cheque Dejeuner, s. r. o. *
- 493,06
šeky
dobropis
22.01.2010 – VBÚ č. 4
009/2010 SODEXO PASS SR, s. r. o.
- 48,00
poukážky
dobropis
03.02.2010 – VBÚ č. 6
010/2010 SPP, a. s.
- 40,21
preplatok za plyn
dobropis
08.02.2010 – VBÚ č. 6
118/2010 Le Cheque Dejeuner, s. r. o. *
- 123,40
šeky
dobropis
20.05.2010– VBÚ č. 12
119/2010 SODEXO PASS SR, s. r. o.
- 564,27
poukážky
dobropis
25.05.2010 – VBÚ č. 12
SPOLU
- 1 540,01
* kontrolnému orgánu nebola predložená zmluva uzatvorená s predmetnou spoločnosťou Le Cheque Dejeuner, s. r. o..

Organizácia mala v kontrolovaných mesiacoch január – jún 2010 zavedený systém používania
pečiatok, čím bolo zabezpečené označenie účtov, na ktorých kontrolovaný subjekt vzniknutý
účtovný prípad zaúčtoval, pričom k označeniu účtov bol zároveň pripojený aj podpisový
záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva. Prekontrolované DF v rámci týchto
mesiacov január až jún 2010, boli zároveň označené odtlačkom pečiatky potvrdzujúcej výkon
PFK vo fáze pred úhradou fakturovanej čiastky. Na každej z prekontrolovaných DF bolo
zároveň uvedené číslo DF pridelené DF zo strany kontrolovaného subjektu v rámci
zavedeného interného vzostupného číslovania prijatých DF.
V rámci prekontrolovaných DF za mesiace január až jún 2010 najväčšie fakturované položky
tvorili dodávky médií – teplo, elektrická energia, voda a plyn v celkovom objeme 38 377,50 €
– média sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Z uvedeného vyplýva, že z celkového objemu
fakturovaných čiastok (január – jún 2010: 161 104,10 €) faktúry za média tvorili 23,82 %.
Interné
číslo DF
020/2010
042/2010
066/2010
098/2010
127/2010
028/2010
043/2010
072/2010
107/2010
026/2010
049/2010
071/2010
103/2010
150/2010
032/2010
053/2010
073/2010
106/2010

Dodávateľ
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SEVAK, a. s.
SEVAK, a. s.
SEVAK, a. s.
SEVAK, a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
Žilinská teplárenská a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.
SSE, a. s.

Suma
(v €)
217,00
204,00
112,00
43,00
18,00
2 137,94
2 535,81
2 589,58
3 214,79
4 475,69
4 541,46
3 869,69
4 870,43
4 370,82
993,57
1 054,11
1 205,50
1 230,06

Predmet
fakturácie
plyn
plyn
plyn
plyn
plyn
stočné
voda
voda
voda
teplo
teplo
teplo
teplo
teplo
elektrická energia
elektrická energia
elektrická energia
elektrická energia
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Poznámka
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená 6 dní po lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti
uhradená v lehote splatnosti

139/2010
SPOLU

SSE, a. s.
-

694,05
38 377,50

elektrická energia
-

uhradená v lehote splatnosti

Zvyšnú čiastku z celkového objemu fakturácie (161 104,10 €) za mesiace január až jún roku
2010 vo výške 122 726,60 € tvorili predovšetkým fakturácie za nákup dezinfekčných
prostriedkov, chlóru, nájom fliaš so špeciálnymi plynmi, telefónne poplatky, odvoz
komunálneho odpadu, za nákup publikácií, stravných lístkov, prehliadky, rozbory vody,
čistenie kanalizácie, nákup kancelárskych potrieb, opravy zariadení, priestorov, natieračské
práce, bezpečnostno-technické služby, vedenie účtovníctva a výpočet miezd a pod.
Nedostatok:
K väčšine DF prekontrolovaných za mesiace január až jún kontrolovaného účtovného obdobia
roku 2010 neboli zo strany kontrolovaného subjektu pripojené všetky doklady a údaje
týkajúce sa fakturovaných hospodárskych operácií preukazujúce vstup kontrolovaného
subjektu do záväzkov a ozrejmujúce ich opodstatnenosť – objednávky, príp. dodacie listy
a pod., resp. kontrole neboli predložené zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými stranami.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam nebolo možné zo strany kontrolného orgánu posúdiť
opodstatnenosť fakturácie, čo sa týka napr.: správnosti fakturovaných čiastok, príp. správnosti
predmetu fakturácie, či údajov o množstvách uvádzaných na jednotlivých dokladoch – napr.:
na samotných DF, dodacích listoch a pod., ani opodstatnenosť vynaloženia verejných
finančných prostriedkov vo väzbe na hospodárnosť a efektívnosť. Nedostatok bol zistený pri
nasledovných DF – pre prehľadnosť uvedené v tabuľke:
Názov dodávateľa

Čísla dodávateľských faktúr
.../2010

Le Cheque Dejeuner, s. r. o.
008 (dobropis),
versity, a. s.
013
Dušan Piga – DUXX
014, 091
VIDRA A SPOL. s. r. o.
015, 060, 094
OTTO Office (SK) s. r. o.
019
Makrob, s. r. o.
038
EUROP GRAFITI s. r. o.
040
MRP – KOMPANY, spol. s r. o.
056
Mgr. Karol Čavojský PlynServis *
058, 077
VOICE SOFT H. Hlaváčová
061
KOV ANTIKOR, s. r. o.
067
Ing. Jaroslav Kmeť – TONER
070, 078, 087
IMI Trade s. r. o.
075
RÚVZ
080
Zbořil Pavel
082, 105
Ing. Jozef Maniš – KRATOS
083
* K DF č. 058/2010 aj DF č. 077/2010 (obe Mgr. Karol Čavojský PlynServis) síce neboli pripojené objednávky, ktoré by
potvrdzovali objednanie predmetných fakturovaných služieb, avšak kontrolnému orgánu bola predložená Rámcová dohoda č.
2/2010 uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 30.12.2009 na dobu určitú, na obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010.
Predmetom tejto predloženej rámcovej dohody bol, cit: „Záväzok dodávateľa poskytovať služby v zmysle svojho predmetu
podnikania, predovšetkým vykonávanie opráv a riešenie havarijného stavu v oblasti technologickej časti bazénovej
technológie a VTZ tlakových, plynových a MaR v objekte Mestskej krytej plavárne Žilina.“ Zároveň sa dodávateľ zaviazal,
cit.: „priebežne vykonávať kontrolu a revízie bazénovej technológie a podľa potreby a požiadaviek objednávateľa realizovať
opravy.“ Podľa ustanovení predmetnej rámcovej dohody bola cena stanovená dohodou oboch zmluvných strán, pričom
objednávateľ (MKP) sa zaviazal predložiť dodávateľovi objednávku, na základe ktorej mal dodávateľ vypracovať samostatnú
cenovú ponuku na predmetné práce. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak celková cena vykonávaných prác
vrátane materiálu podľa cenovej ponuky dodávateľa presiahne čiastku 10 000,- € s DPH, objednávateľ je povinný vykonať
prieskum trhu a uzatvoriť zmluvu o dielo s dodávateľom podľa najvýhodnejšej cenovej ponuky alebo dohodnúť s týmto
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zmluvným dodávateľom sumu zákazky, ktorá by bolo obojstranne akceptovateľná a písomne potvrdiť objednávku. Vzhľadom
k uvedeným skutočnostiam kontrolný orgán vo vyššie uvedenej tabuľke uviedol, že k predmetnej DF č. 058/2010 aj DF č.
077/2010 neboli pripojené objednávky potvrdzujúce vstup kontrolovaného subjektu do záväzku a špecifikujúce objednané
služby, tzn. že zo strany kontrolovaného subjektu neboli dodržané podmienky dohodnuté vo vyššie uvedenej Rámcovej
dohode.

Zároveň pri DF č. 016/2010, DF č. 017/2010, DF č. 022/2010, DF č. 034/2010, DF č.
037/2010 (všetky Mgr. Karol Čavojský PlynServis) bolo kontrolným orgánom zistené, že
k týmto DF síce boli zo strany kontrolovaného subjektu pripojené vystavené objednávky,
avšak v týchto prípadoch neboli kontrolnému orgánu predložené jednotlivé cenové ponuky
vypracované zo strany dodávateľa na tieto konkrétne objednané zákazky a tým pádom
nedošlo k dodržaniu podmienok dohodnutých vo vyššie uvedenej Rámcovej dohode.
Pri DF č. 109/2010 (MODRY, s. r. o.) bolo kontrolným orgánom zistené, že k DF bola
pripojená objednávka zo dňa 29.04.2010, cit.: „Na základe predloženej cenovej ponuky u Vás
objednávame vykonanie sondy strešnej atiky.“ Objednávka však neobsahovala údaj o cene,
príp. finančnom limite a nebola vykonaná ani PFK pred vstupom kontrolovaného subjektu do
záväzku. Zároveň bola k tejto DF pripojená len jedna cenová ponuka od dodávateľa MODRY,
s. r. o., ktorá sa vzťahovala k tejto fakturácii. Fakturovaná čiastka súhlasila s čiastkou
uvedenou v cenovej ponuke. Kontrolnému orgánu však, okrem tejto jednej cenovej ponuky od
dodávateľa MODRY, s. r. o., nebola predložená žiadna dokumentácia potvrdzujúca realizáciu
prieskumu trhu – neboli predložené žiadne ďalšie cenové ponuky od iných spoločností.
Cenová ponuka pripojená k tejto DF č. 109/2010 sa pri poskytnutí zľavy vo výške 10 %
odvolávala na Rámcovú dohodu č. 1/2009 – táto dohoda však kontrolnému orgánu predložená
nebola. Obdobná situácia bola kontrolným orgánom zistená aj pri DF č. 110/2010 a DF č.
111/2010 (obe Elmax Žilina a. s.) – k DF bola, okrem objednávky zo dňa 15.04.2010, na
ktorej absentovala cena, príp. finančný limit a nebola vykonaná ani PFK pred vstupom
kontrolovaného subjektu do záväzku, pripojená len jedna cenová ponuka od dodávateľa
Elmax Žilina a. s., ktorá sa vzťahovala k týmto fakturáciám. Uvedená cenová ponuka však
neobsahovala cenu za dopravu, avšak kontrolovaný subjekt si podľa pripojenej objednávky zo
dňa 15.04.2010 u dodávateľskej spoločnosti objednal aj dopravu zhotovených šatníkových
skriniek. Čiastka fakturovaná kontrolovanému subjektu za samotné šatníkové skrinky
súhlasila s čiastkou uvedenou v cenovej ponuke. Kontrolnému orgánu však, okrem tejto
jednej cenovej ponuky od dodávateľa Elmax Žilina a. s., nebola predložená žiadna
dokumentácia potvrdzujúca realizáciu prieskumu trhu – neboli predložené žiadne ďalšie
cenové ponuky od iných spoločností.
K DF č. 030/2010 (KRANKAS s. r. o.) (fakturácia sa týkala poskytnutia lekárskych
prehliadok v mesiaci január 2010) bola kontrolnému orgánu zo strany kontrolovaného
subjektu predložená Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka v platnom znení zo dňa 23.03.2009. V rámci tejto predloženej zmluvy
však poskytovanie vstupných a výstupných lekárskych prehliadok zo strany dodávateľa bolo
upravené len v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, avšak v samotnej zmluve nebola uvedená cena za
poskytovanie takýchto služieb. Zmluva sa vo svojich ustanoveniach odvolávala len na cenník
služieb, ktorý však k zmluve nebol pripojený. Z uvedeného dôvodu nebolo možné zo strany
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kontrolného orgánu posúdiť opodstatnenosť fakturácie, čo sa týka správnosti fakturovaných
čiastok. Tento nedostatok sa vzťahoval aj k DF č. 055/2010 (KRANKAS
s. r. o.).
K DF č. 113/2010 a DF č. 114/2010 (obe Elektroservis – Šramka, s. r. o.) boli, okrem kópie
objednávky zo dňa 14.04.2010, ktorá však neobsahovala uvedenie ceny, príp. finančného
limitu a nebola na nej vykonaná ani PFK pred vstupom kontrolovaného subjektu do záväzku,
pripojený aj Dodací list a zároveň aj protokol zo dňa 17.05.2010, v ktorom bol uvedený
zoznam náhradných dielov potrebných pre vykonanie objednanej opravy vodného vysávača –
protokol však nebol podpísaný zástupcom kontrolovaného subjektu na strane objednávateľa,
protokol bol podpísaný len zástupcom dodávateľskej spoločnosti. K DF bol pripojený aj
záznam o vykonaní opravy. Podľa tohto záznamu bola oprava zariadenia zahájená 15.04.2010
a ukončená dňa 17.05.2010 a podľa tohto záznamu dodávateľská spoločnosť vykonala
demontáž, zistila závadu, vymenila náhradné diely, vykonala čistenie, montáž, meranie
izolačných stavov, zabezpečila utesnenie a odskúšanie. Záznam o vykonaní kontroly bol,
obdobne ako vyššie uvedený Protokol, podpísaný len zástupcom dodávateľskej spoločnosti,
avšak nebol podpísaný zástupcom kontrolovaného subjektu.
Kontrolné zistenie č. 30:
Tým, že pri väčšine prekontrolovaných DF chýbala úplná účtovná dokumentácia –
objednávky, príp. ďalšie doklady a dokumenty, resp. kontrolnému orgánu neboli
predložené kompletné preukazujúce doklady, príp. prípadné zmluvy uzatvorené medzi
zmluvnými stranami preukazujúce vstup kontrolovaného subjektu do záväzkov vo väzbe na
ozrejmenie opodstatnenosti fakturácie a oprávnenosti použitia verejných finančných
prostriedkov, kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 8 ods. 1 a ods. 4 v nadväznosti na
§ 32 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v tom, že účtovníctvo nebolo vedené
úplne a preukázateľne.
Nedostatok:
K DF č. 063/2010 a 064/2010 atď. (všetky NOVOPLAST, výrobné družstvo Sereď),
prekontrolovaným zo strany kontrolovaného subjektu v rámci kontrolovaného účtovného
obdobia roku 2010, bola zo strany kontrolovaného subjektu predložená dokumentácia
obsahujúca nasledovné dokumenty:
 Odborné stanovisko č. 120/2009 zo dňa 03.12.2009 vypracované znalcom v odbore
stavebníctva na základe objednávky zadávateľa (MKP) zo dňa 12.11.2009 vo veci
posúdenia technického stavu konštrukčných a nosných prvkov toboganu
nachádzajúceho sa pri letných bazénoch MKP Žilina,
 Cenové ponuky štyroch dodávateľských spoločností – NOVOPLAST v. d. Sereď –
cenová ponuka zo dňa 08.11.2009, Roigk GmbH & Co, AQUARENA Frezeitanlagen
GmbH – cenová ponuka zo dňa 22.11.2009, Grace Sport,
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 25.11.2009,
 Záznam z rokovania o uzavretí zmluvy o dielo zo dňa 15.12.2009,
 Zmluva o dielo č. 1072-11-SN/2009 uzatvorená medzi kontrolovaným subjektom
a spoločnosťou NOVOPLAST v. d. Sereď.
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Na základe záveru z predloženého odborného stanoviska znalca v odbore stavebníctva,
z posúdenia technického stavu pôvodného toboganu nachádzajúceho sa v areáli MKP,
vyplývala nevyhnutná potreba zásadnej rekonštrukcie konštrukčných prvkov nosnej oceľovej
konštrukcie. Zároveň u vodorovných nosných prvkov a u spojov bola podľa tohto stanoviska
nevyhnutná kontrola funkčnosti a prípadná výmena jednotlivých prvkov vzhľadom na koróziu
týchto častí a rovnako bola nevyhnutná aj revízia pevnosti a funkčnosti žľabov šmykľavky,
výmena skrutkových spojov a úprava spojov. Podľa tohto stanoviska materiál žľabov svojou
pevnosťou a požadovanými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami nezodpovedal
požiadavkám bezpečnej prevádzky.
Na základe znaleckého posudku kontrolovaný subjekt v spolupráci s Mestom Žilina pristúpil
k realizácii prieskumu trhu na zhotovenie nového tobogánu. Kontrolovanému subjektu boli
predložené cenové ponuky od štyroch dodávateľských spoločností, ktorých vyhodnotenie sa
uskutočnilo dňa 25.11.2009 v sídle MKP Žilina a z vyhodnotenia predložených cenových
ponúk bola vypracovaná Zápisnica z vyhodnotenia ponúk podpísaná všetkými hodnotiacimi –
riaditeľom MKP Žilina, prizvaným zamestnancom MKP Žilina, právnikom MsÚ v Žiline
a prizvaným zamestnancom MsÚ v Žiline. Predmetom obstarávania bol výber dodávateľa na
zhotovenie tobogánu v MKP Žilina. Podľa tejto zápisnice bol výber dodávateľa zabezpečený
na základe prieskumu trhu a požadované informácie – najmä údaje o cene, lehotách, kvalite
a servise získala MKP elektronickými prostriedkami, katalógmi a priamym oslovením
uchádzačov. Kritériom vyhodnotenia ponúk bola najnižšia cena celkom bez DPH, pričom sa
jednalo o cenu za laminátovú šmykľavku v dĺžke cca 84 m, oceľovú konštrukciu, montážne
práce, TÚV kontroly a dopravy. Poradie uchádzačov na základe uplatnenia tohto kritéria bolo
nasledovné:
1. NOVOPLAST v. d. Sereď – cena bez DPH 93 400,- €,
2. Roigk GmbH & Co – cena bez DPH 101 450,- €,
3. AQUARENA Frezeitanlagen GmbH – cena bez DPH 111 000,- €,
4. Grace Sport (bez montáže) – cena bez DPH 90 000,- €.
Hodnotiaci vyhodnotili vyššie uvedené ponuky a určili víťazného uchádzača – spoločnosť
NOVOPLAST v. d. Sereď. Následne po vyhodnotení predložených cenových ponúk sa dňa
15.12.2009 uskutočnilo rokovanie o uzavretí zmluvy o dielo. Predmetného rokovania sa
zúčastnil riaditeľ MKP Žilina, právnik MsÚ v Žiline a zamestnankyňa MsÚ v Žiline
a obchodná riaditeľka víťaznej spoločnosti NOVOPLAST v. d. Sereď. Podľa uvedeného
záznamu zástupcovia MKP Žilina a Mesta Žilina odsúhlasili časť položiek uvedených
v návrhu zmluvy o dielo (dodanie materiálu – kĺzačka a oceľová konštrukcia, vrátane
montážnych prác, TÚV kontroly a dopravy) a zároveň predložili dodávateľovi aj svoj návrh
na úpravy jednotlivých položiek, s tým, že stavebné a ďalšie práce ako elektroinštalácia,
vodná technika, ukončovanie práce a pod. si objednávateľ zabezpečí vo vlastnej réžii.
Dodávateľská spoločnosť návrh akceptovala a následne došlo k zníženiu pôvodnej ceny
z predloženej cenovej ponuky na čiastku 81 240,- € bez DPH.
Následne dňa 17.12.2009 došlo zo strany kontrolovaného subjektu k podpísaniu Zmluvy
o dielo č. 1072-11-SN/2009 (ďalej len „ZoD“). V ZoD ( príloha č. 22 ) bolo medzi
zmluvnými stranami, okrem iného, dohodnuté, že zhotoviteľ spracuje a odovzdá
objednávateľovi výkresovú dokumentáciu – táto však kontrolnému orgánu predložená nebola.
Zároveň sa ZoD v záverečných ustanoveniach odvolávala na prílohy k tejto ZoD – konkrétne
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cenovú ponuku pod číslom 1072/11/SN/2009, avšak predmetná príloha nebola k tejto ZoD
pripojená.
Do ZoD bola premietnutá celková cena za zhotovené dielo vo výške, na ktorej sa zmluvné
strany dohodli pri rokovaní o uzatvorení ZoD, teda 81 240,- € bez DPH. V Článku 7 – Cena,
bode 7.1. tohto článku, bola celková cena vo výške 81 240,- € bez DPH rozdelená na
jednotlivé položky, resp. čiastkové výkony nasledovne:
a) Laminátová šmyklávka: 29 990,00 €,
b) Oceľová zinkovaná konštrukcia: 13 560,00 €,
c) Projektová dokumentácia: 5 000,00 €,
d) Fugovací materiál: 2 160,00 €,
e) Montáž: 17 280,00 €,
f) Schody s protišmykovým dezénom: 2 800,00 €,
g) Prevýšenia k šmyklávke: 2 500,00 €,
h) Náklady na cestovné, diéty, ubytovanie: 4 750,00 €,
i) TUV certifikát a preskúšanie dráhy: 2 000,00 €,
j) Dopravné náklady: 1 200,00 €.
V texte zmluvy nebola uvedená celková cena diela, avšak pri spočítaní jednotlivých čiastok,
suma zodpovedala dohodnutej čiastke.
V článku 7 bode 7.2. je uvedené: Práce naviac budú riešené formou dodatkov k zmluve.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli (Článok 8 – Platobné podmienky, bod 8.1. tohto článku),
že objednávateľ (MKP) predmetnú čiastku uhradí v niekoľkých etapách na základe fakturácie
zo strany dodávateľa, a to nasledovne:
 43 550,- € + DPH, pričom podľa tejto ZoD právo fakturovať vzniklo zhotoviteľovi po
podpísaní ZoD a splatnosť DF bola dohodnutá do 5 dní od jej vystavenia,
 90 % zvyšnej sumy – ceny za hotové dielo + DPH, pričom podľa tejto ZoD právo
fakturovať vzniklo zhotoviteľovi uplynutím 60 dní od podpisu ZoD a splatnosť DF
bola dohodnutá do 10 dní od jej vystavenia,
 zostávajúcich 10 % zvyšnej sumy – ceny za hotové dielo + DPH, pričom podľa tejto
ZoD právo fakturovať vzniklo zhotoviteľovi dňom podpísania preberacieho protokolu
a splatnosť DF bola dohodnutá do 14 dní od jej vystavenia.
V článku 8 bod 8.4. je uvedené: Práce, ktoré bude nutné vykonať naviac oproti Zmluve
o dielo, musia byť zachytené v zázname z rokovaní zo stretnutia medzi objednávateľom
a zhotoviteľom. Musia byť odsúhlasené zodpovedným pracovníkom objednávateľa.
Odsúhlasené práce naviac budú dofakturované k zmluvnej cene.
Na konci roku 2009 dodávateľská spoločnosť fakturovala kontrolovanému subjektu, na
základe vyššie uvedených ustanovení ZoD č. 1072-11-SN/2009, podľa bodu 7.1. a) a b)
(laminátová šmyklávka: 29 990,- € bez DPH a oceľová zinkovaná konštrukcia: 13 560,- € bez
DPH), čiastku vo výške 43 550,- € bez DPH, t. j. čiastku vo výške 51 824,50 € s DPH. DF
bola zo strany kontrolovaného subjektu zaevidovaná pod poradovým číslom 355/2009
a fakturovaná čiastka bola zo strany kontrolovaného subjektu uhradená v dvoch fázach –
čiastka vo výške 49 724,50 € bola uhradená dňa 29.12.2009 (VBÚ č. 52 zo dňa 29.12.2009)
a čiastka vo výške 2 100,- € bola uhradená dňa 30.12.2009 (VBÚ č. 1 zo dňa 05.01.2010).
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Interné
číslo DF

Dátum
vystavenia
DF

Predmet fakturácie

Fakturovaná suma (v €)

355/2009

28.12.2009

podľa bodu 7.1.
a) a b) ZoD (laminátová šmyklávka,
oceľová zinková konštrukcia)

SPOLU

bez DPH

s DPH

43 550,-

51 824,50

43 550,-

51 824,50

Dátum úhrady
fakturovanej
sumy
29.12.2009
30.12.2009

Následne dodávateľská spoločnosť NOVOPLAST v. d. Sereď kontrolovanému subjektu
v roku 2010 fakturovala postupne podľa jednotlivých realizovaných čiastkových výkonov –
pre prehľadnosť kontrola uvádza DF za kontrolované obdobie roku 2010 v nasledovnej
tabuľke:

063/2010
064/2010
115/2010

Dátum
vystavenia
DF
18.03.2010
22.03.2010
30.04.2010

197/2010

30.07.2010

285/2010

29.10.2010

286/2010

10.11.2010

Interné
číslo DF

Fakturovaná suma (v €)
Predmet fakturácie
výkresová dokumentácia
prevýšenia k šmyklávke
projektová dokumentácia
nerezové zábradlie
šróbovací materiál
montáž tobogánu
cestovné, diéty
fugovací materiál
schody s protišmykom
vodná technika
preprava

SPOLU

5 000,00
2 495,00
3 300,00

5 950,00
2 969,05
3 927,00

Dátum úhrady
fakturovanej
sumy
07.04.2010
07.04.2010
19.05.2010

2 350,00

2 796,50

07.09.2010

17 600,00

20 944,00

22.11.2010

12 814,76

15 249,56

15.12.2010

43 559,76

51 836,11

bez DPH

s DPH

Na DF bolo zároveň uvedené, že dodávateľská spoločnosť bude pri nedodržaní termínu
splatnosti DF účtovať odberateľovi za každý deň úrok z omeškania vo výške 0,07 %
z fakturovanej zmluvy. V uzatvorenej ZoD však boli medzi zmluvnými stranami dohodnuté
iné sankcie ako dodávateľ uviedol na vystavených DF, konkrétne v Článku 9 tejto ZoD, a to
nasledovne, cit.: „Zhotoviteľ má pri nedodržaní termínu splatnosti ním vystavených faktúr
právo fakturácie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z objemu nezaplatenej sumy za každý
deň oneskorenia.“
Vzhľadom k uvedenému je zrejmé, že dodávateľská spoločnosť fakturovala kontrolovanému
subjektu nad rámec zmluvne dohodnutej ceny, nakoľko v uzatvorenej ZoD č. 1072-11SN/2009 sa zmluvné strany, na základe predchádzajúceho rokovania, dohodli na celkovej
cene za dielo vo výške 81 240,- € bez DPH, t. j. 96 675,60 € s DPH. Dodávateľská spoločnosť
však za zrealizovanie predmetného diela MKP fakturovala čiastku v celkovej výške až
87 109,76 € bez DPH (43 550,- € bez DPH v roku 2009 a 43 559,76 € bez DPH spolu v roku
2010), t. j. 103 660,61 € s DPH – teda o 5 869,76 € bez DPH (t. j. 6 985,01 € s DPH) viac ako
bolo dohodnuté v uzatvorenej ZoD.
Kontrolnému orgánu zároveň nebol predložený ani preberací, resp. odovzdávací protokol
diela.
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Kontrolné zistenie č. 31:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil dodávateľovi aj čiastku vo výške 6 985,01 € nad
rámec zmluvne dohodnutých podmienok, porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1
písm. b) vo výške 4 721,78 € v tom, že konal nad rámec podmienok dohodnutých v zmluve.
Nedostatok:
Kontrolovaný subjekt počas prekontrolovaných mesiacov január až jún kontrolovaného
účtovného obdobia roku 2010 vo väčšine prípadov nevystavoval pred vstupom do záväzkov
objednávky, čiže nebol z jeho strany zabezpečený ani výkon PFK vo fáze pred vstupom do
záväzkov. Kontrolovaný subjekt zároveň nezabezpečil výkon PFK ani pri tých objednávkach,
ktoré boli z jeho strany vystavené v písomnej forme, tzn. že z jeho strany nedošlo ani v týchto
prípadoch k overeniu finančného krytia potrebného pre zrealizovanie záväzkov – zároveň
bolo kontrolným orgánom zistené, že vystavené objednávky vo väčšine prípadov
neobsahovali ani údaj o celkovej cene, príp. finančnom limite, príp. kalkuláciu – napr.:
objednávka zo dňa 18.01.2010 k DF č. 011/2010 – AQUA DEFEKT, s. r. o., objednávka zo
dňa 08.01.2010 k DF č. 016/2010 – Mgr. Karol Čavojský PlynServis, objednávka zo dňa
08.01.2010 k DF č. 017/2010 – Mgr. Karol Čavojský PlynServis, objednávka zo dňa
29.01.2010 k DF č. 021/2010 – Miroslav Lalinský – COLORADO, objednávka zo dňa
02.02.2010 k DF č. 022/2010 – Mgr. Karol Čavojský PlynServis, objednávka zo dňa
02.02.2010 k DF č. 034/2010 – Mgr. Karol Čavojský PlynServis, objednávka zo dňa
02.02.2010 k DF č. 037/2010 – Mgr. Karol Čavojský PlynServis, objednávka zo dňa
22.02.2010 k DF č. 044/2010 – Jozef Hroš, objednávka zo dňa 05.03.2010 k DF č. 057/2010
– Jozef Hroš, objednávka zo dňa 31.03.2010 k DF č. 079/2010 – REKLAMAX MEDIA, s. r.
o., objednávka zo dňa 19.02.2010 k DF č. 081/2010 – Miroslav Lalinský – COLORADO,
objednávka zo dňa 05.03.2010 k DF č. 101/2010 – RÚVZ, objednávka zo dňa 29.04.2010
k DF č. 109/2010 – MODRY, s. r. o., objednávka zo dňa 15.04.2010 k DF č. 110/2010 a k DF
č. 111/2010 – Elmax Žilina a. s., objednávka zo dňa 07.05.2010 k DF č. 112/2010 – Jozef
Hroš, objednávka zo dňa 14.04.2010 k DF č. 113/2010 a DF č. 114/2010 – Elektroservis –
Šramka, s. r. o..
PFK nebola zo strany kontrolovaného subjektu vykonaná ani pred uzatvorením zmluvných
vzťahov. Kontrolovaný subjekt do záväzkov vstúpil aj napriek skutočnosti, že neboli overené
PFK.
Zároveň pri DF č. 021/2010 (Miroslav Lalinský – COLORADO) bolo kontrolným orgánom,
okrem tej skutočnosti, že kontrolovaný subjekt do tohto predmetného záväzku vstúpil aj
napriek skutočnosti, že nebol overený PFK, zistené, že predmetná fakturovaná čiastka bola zo
strany kontrolovaného subjektu uhradená dodávateľovi v hotovosti dňa 04.02.2010 (VPD
MKP č. V-020 zo dňa 04.02.2010), avšak PFK bola, podľa dátumového údaja uvedeného na
DF č. 021/2010, vykonaná až dňa 09.02.2010, tzn. že zo strany kontrolovaného subjektu
nebola PFK vykonaná pred úhradou fakturovanej čiastky, ale až niekoľko dní po úhrade a tým
pádom PFK stratila svoje opodstatnenie.
Zároveň pri DF č. 105/2010 (Zbořil Pavel) bolo kontrolným orgánom zistené, že pri tejto DF
vôbec nedošlo zo strany kontrolovaného subjektu k zabezpečeniu vykonania PFK vo fáze
pred úhradou fakturovanej čiastky. Táto DF bola označená len odtlačkom pečiatky
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potvrdzujúcej výkon PFK, avšak tento odtlačok pečiatky nebol doplnený o dátum prípadného
výkonu PFK a nebol pripojený ani podpisový záznam osoby zodpovednej za vykonanie PFK.
K DF č. 101/2010 (RÚVZ) bola, okrem objednávky zo dňa 05.03.2010, ktorá bola prevzatá
zástupcom RÚVZ dňa 10.03.2010, pripojená aj tzv. Dohoda o cene za poskytnuté poradenské,
konzultačné služby, odborné posudky a laboratórne merania uzatvorená medzi zmluvnými
stranami dňa 27.04.2010. Na objednávke a zároveň ani na Dohode o cene, ktoré predstavovali
v tomto prípade vstup kontrolovaného subjektu do záväzku, však nebola zo strany
kontrolovaného subjektu vykonaná PFK.
Kontrolné zistenie č. 32:
Vzhľadom k tomu, že pri uvedených dokladoch, resp. dokumentoch kontrolovaný subjekt
vôbec nezabezpečil, príp. nezabezpečil správne vykonanie PFK a aj vzhľadom k tomu, že
kontrolovaný subjekt v kontrolovanom účtovnom období roku 2010 vo väčšine prípadov
nevystavoval pred vstupom do záväzkov objednávky, nebol z jeho strany pri uvedených
dokumentoch zabezpečený ani výkon PFK vo fáze pred vstupom do záväzkov, nebol v plnom
rozsahu zabezpečený účinný systém vnútornej kontroly a tým došlo k nedodržaniu § 6 ods.
1 a § 9 ods. 1, 3 a 4 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nedostatok:
Pri DF č. 081/2010 (Miroslav Lalinský - COLORADO) bolo kontrolným orgánom zistené, že
sa jednalo zo strany kontrolovaného subjektu o zaplatenie tzv. sprostredkovateľských služieb
nakoľko objednané služby nezabezpečil dodávateľ, u ktorého si kontrolovaný subjekt tieto
služby objednal, ale tretia spoločnosť – konkrétne spoločnosť IMI Trade s. r. o. ( príloha
č. 23 ). K DF č. 081/2010 bola pripojená objednávka zo dňa 19.02.2010 adresovaná
dodávateľovi Miroslav Lalinský – COLORADO v nasledovnom znení, cit.: „Objednávame
u Vás dodanie 250 ks šnúrky na krk s karabínkou, s logom MKP Žilina“ ( príloha č. 24 ). K
DF bolo zároveň pripojené aj potvrdenie objednávky, pričom však túto objednávku
nezrealizovala spoločnosť Miroslav Lalinský – COLORADO, IČO: 33352071, ale spoločnosť
REKLAMAX MEDIA, s. r. o., IČO: 44443650, pričom však podľa výpisu z Obchodného
registra SR aj v tejto spoločnosti figuruje na pozícii štatutárneho orgánu, okrem iných osôb, aj
osoba Miroslava Lalinského. Na základe predmetného potvrdenia objednávky teda tieto
služby v celkovej cene 333,35 € objednala spoločnosť REKLAMAX MEDIA, s. r. o.
u spoločnosti IMI Trade s. r. o. dňa 11.02.2010 ( príloha č. 25 ), tzn. niekoľko dní predtým
ako kontrolovaný subjekt tieto služby objednával u spoločnosti Miroslav Lalinský –
COLORADO. Z uvedeného vyplýva, že prvotne bola zrealizovaná objednávka dňa
11.02.2010 spoločnosťou REKLAMAX MEDIA, s. r. o. – táto spoločnosť si objednala
u spoločnosti IMI Trade s. r. o. výrobu šnúrok na krk s potlačou v celkovej cene služby
333,35 € a až následne dňa 19.02.2010 kontrolovaný subjekt objednal rovnaké služby
u dodávateľa Miroslav Lalinský – COLORADO, ktorému za tieto služby aj následne dňa
16.04.2010 zaplatil čiastku vo výške 425,- € na základe DF zaevidovanej pod poradovým
číslom 081/2010. K DF č. 081/2010 bol zároveň pripojený aj Zákazkový list zo dňa
25.02.2010, na ktorom ako odberateľ figuruje spoločnosť REKLAMAX MEDIA, s. r. o.,
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avšak tento Zákazkový list obsahuje zároveň aj nákres objednaných šnúrok na krk s logom
MKP.
Podľa písomného vyjadrenia Mgr. Mariána Brezániho doručeného na útvar hlavného
kontrolóra „Dodanie reklamných šnúrok bolo objednané u Miroslava Lalinského – Colorado.
Fakturácia prebehla tak isto Miroslavom Lalinským – Colorado. Cca 3 týždne pred
vystavením objednávky prebehli ústne rokovania o možnosti výroby predmetných šnúrok. P.
Lalinský pripravil vzorky, ktoré osobne prezentoval, po vzájomnej dohode bola vystavená
objednávka a realizácia“ ( príloha č. 10 ).
Uvedené vyjadrenie nevysvetľuje zistenie, že kontrolovaný subjekt si objednal reklamné
šnúrky u dodávateľa, ktorý tieto služby zabezpečoval sprostredkovane.
Kontrolné zistenie č. 33:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil faktúru č. 081/2010 vo výške 425,- € dodávateľovi,
ktorý reklamné šnúrky dodal sprostredkovane a nie u spoločnosti, ktorá túto službu priamo
poskytla vo výške 333, 35 €, porušil § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v nadväznosti na porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) tohto zákon
v tom, že nehospodárne vynaložil finančné prostriedky vo výške 91,65 €.
Nedostatok:
Pri viacerých z prekontrolovaných DF za mesiace január až jún 2010 bolo kontrolným
orgánom zistené, že tieto boli zo strany kontrolovaného subjektu uhradené až niekoľko dní po
lehote splatnosti. Ako príklad kontrola uvádza nasledovné DF, pričom niektoré z uvedených
DF boli zo strany kontrolovaného subjektu uhradené po lehote splatnosti aj z toho dôvodu, že
už čase, kedy boli doručené do organizácie boli po lehote splatnosti: DF č. 001/2010
(SODEXO PASS SR, s. r. o.), DF č. 016/2010 (Mgr. Karol Čavojský PlynServis), DF č.
034/2010 (Mgr. Karol Čavojský PlynServis), DF č. 035/2010 (SOZA), DF č. 061/2010
(VOICE SOFT H. Hlaváčová), DF č. 062/2010 (Orange Slovensko, a. s.), DF č. 063/2010
(NOVOPLAST, výrobné družstvo Sereď), DF č. 064/2010 (NOVOPLAST, výrobné družstvo
Sereď), DF č. 075/2010 (IMI Trade s. r. o.), DF č. 093/2010 (ILLE – Papier – Service SK,
spol. s r. o.).
Zároveň pri DF č. 105/2010 (Zbořil Pavel) bolo kontrolným orgánom zistené, že fakturovaná
čiastka vo výške 600,- € bola zo strany kontrolovaného subjektu uhradená v dvoch fázach –
čiastka vo výške 300,- € bola zo strany kontrolovaného subjektu uhradená v hotovosti dňa
05.05.2010 (v lehote splatnosti), avšak zvyšok fakturovanej čiastky vo výške 300,- € bol
uhradený až dňa 12.05.2010 (po lehote splatnosti). Splatnosť tejto DF bola do 10.05.2010.
Nedostatok:
Pri DF zaevidovanej pod poradovým číslom 056/2010 (MRP – KOMPANY, spol. s r. o.) bolo
kontrolným orgánom zistené, že sa v tomto prípade jednalo o predfaktúru vystavenú na sumu
94,01 EUR ( príloha č. 26 ). Dodávateľ fakturoval kontrolovanému subjektu služby súvisiace
s doplnením používaného účtovného softvéru a upgrade tohto softvéru. Kontrolnému orgánu
však nebola predložená žiadna zmluva uzatvorená medzi kontrolovaným subjektom
a predmetným dodávateľom, v ktorej by bolo poskytnutie preddavku medzi zmluvnými
stranami vopred dohodnuté. K predmetnému dodaniu sa vzťahovala aj vyúčtovacia DF
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vystavená na sumu 0,- €, ktorá bola kontrolovanému subjektu doručená spolu s predfaktúrou
a tým pádom nebola v podmienkach kontrolovaného subjektu samostatne zaevidovaná
v Knihe DF, ale bola pripojená k predfaktúre.
Úhrada záväzku formou preddavku bez zmluvného základu bola kontrolným orgánom zistená
aj pri DF č. 079/2010 (REKLAMAX MEDIA, s. r. o.), preddavok bol vyplatený vo výške
2 500,01 EUR ( príloha č. 27 ), v tomto prípade bola vyúčtovacia faktúra vystavená na sumu
2 319,49 € a bola zaevidovaná pod poradovým číslom 120/2010.
Kontrolnému orgánu však nebola predložená žiadna zmluva uzatvorená medzi kontrolovaným
subjektom a dodávateľom, v ktorej by bolo poskytnutie preddavku medzi zmluvnými
stranami vopred dohodnuté.
Kontrolné zistenie č. 34:
Tým, že vo vyššie uvedených prípadoch boli úhrady záväzkov realizované formou
preddavkov bez zmluvného základu, DF č. 056/2010, č. 079/2010, došlo zo strany
kontrolovaného subjektu k porušeniu § 19 ods. 8 v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. l)
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Preddavky boli poskytnuté vo výške 2 594,02 EUR.
V nasledujúcej časti sú uvedené nedostatky, ktoré boli zistené kontrolou hospodárnosti so
zameraním na dodávateľské faktúry. Kontrolné zistenia sú rozdelené do jednotlivých častí
tak, aby dávali súvislý prehľad, jednak z hľadiska konkrétnych dodávateľov a jednak
z hľadiska popísaných nedostatkov.
V roku 2007 boli prekontrolované dodávateľské faktúry, ktoré boli zaevidované v knihe
došlých faktúr za obdobie september – december 2007, v roku 2008 dodávateľské faktúry za
obdobie júl – december 2008, v roku 2009 dodávateľské faktúry za obdobie júl – december
2009, v roku 2010 dodávateľské faktúry za obdobie júl - december 2010. Náhodným výberom
boli prekontrolované faktúry od dodávateľov, pri ktorých boli zistené nedostatky za celé
obdobie 2007 – 2010.
V tejto správe nie sú uvedené zistenia, ktoré sú popísané v čiastkovej správe o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 1/2013.

1. Nehospodárne a neoprávnené použitie finančných prostriedkov.
V tejto časti sú uvedené zistenia, pri ktorých došlo k nehospodárnemu a k neoprávnenému
použitiu finančných prostriedkov.
1.1.

Dodávateľ SODEXHO PASS, s. r. o., Bratislava

Rámcová komisionárska zmluva bola podpísaná dňa 18.04.2007, v ktorej v článku II. ods. 2
bola minimálna výška prevádzkového poriadku pripadajúca na jednu objednávku poukážok
stanovená na 0,- Sk ( príloha č. 28 ). Zmluva bola podpísaná na dobu neurčitú.
V ten istý deň, t. j. 18.04.2007 bol podpísaný dodatok k Rámcovej komisionárskej zmluve
o zabezpečení poskytovania služieb – Gastro Pass, kde v článku III. ods. 1 je uvedené:
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Komitent sa zaväzuje zaplatiť komisionárovi nominálnu hodnotu poskytnutých Poukážok
Gastro Pass a prevádzkový poplatok za jeho činnosť vykonávanú na základe rámcovej
komisionárskej zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb a tohto Dodatku GP vo výške
0,25 % z nominálnej hodnoty Poukážok Gastro Pass poskytnutých komitentovi na základe
jeho písomnej objednávky ( príloha č. 29 ).
Ani k jednej faktúre na dodávku stravných lístkov neboli doložené objednávky, na základe
ktorých komitent si počty stravných lístkov objednal.
Rámcová komisionárska zmluva a ani dodatok k zmluve neboli overené predbežnou
finančnou kontrolou.
Rok 2007
Mesiac
apríl
máj
jún
júl
september
október
november
december

Faktúra číslo
0473301408
0473301727
0473302148
0473302454
0481000119
0481000530
0481000743
0481001191

Suma – predaj lístky
56 v000,00
Sk
50 400,00
44 000,00
48 000,00
41 600,00
52 000,00
55 400,00
41 600,00

Platba
hotovosť
hotovosť
hotovosť
hotovosť
hotovosť
hotovosť
hotovosť
hotovosť

Suma – manipulačný
166,50v Sk
poplatok
150,00
131,00
143,00
124,00
154,50
150,00
124,00

Manipulačný poplatok za rok 2007 predstavoval čiastku 1 143,- Sk.
Rok 2008
Mesiac
január
január
marec
apríl
máj
júl
august
september
október
október
december

Faktúra číslo
0481001594
0481001657
0481002244
0481002576
0481002816
1085008291
0185000101
1095000106
1092000498
1095001543
1095003252

Platba
hotovosť
hotovosť
hotovosť
hotovosť
hotovosť
hotovosť
hotovosť
hotovosť
bankový prevod
hotovosť
hotovosť

Suma – predaj
48 000,00
lístky
v Sk
52 000,00
43 200,00
52 000,00
55 200,00
59 200,00
51 600,00
52 800,00
50 400,00
54 400,00
47 680,00

Suma – manipulačný
143,00v Sk
poplatok
154,50
128,50
154,50
164,50
176,00
153,50
157,00
150,00
162,00
142,00

Manipulačný poplatok za rok 2008 predstavoval čiastku 1 685,50 Sk.
Rok 2009
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl

Faktúra číslo
1095003918
1095005366
1095006216
1092002845

Platba
hotovosť
hotovosť
hotovosť
bankový prevod

Suma – predaj
lístky 1v 800,00
EUR
1 752,00
1 908,00
1 800,00

Manipulačný poplatok za rok 2009 predstavoval čiastku 21,61 EUR.
Od mesiaca máj 2009 už manipulačný poplatok nebol fakturovaný.
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Suma – manipulačný
5,36
poplatok v EUR
5,21
5,68
5,36

Pri uvedených platbách v hotovosti nebol priložený príjmový pokladničný doklad od
SODEXHO PASS SR s r.o. potvrdzujúci prijatie hotovostných zdrojov.
Zmluva medzi komisionárom a komitentom bola uzatvorená na dobu neurčitú a podľa v roku
2007 platného zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uvedenú službu mala byť použitá
podprahová zákazka, nakoľko finančný limit bol vyšší ako 1 000 000,- Sk bez DPH na
poskytnutú službu - § 4 ods. 4 uvedeného zákona.
Podľa § 5 ods. 9 písm. b) uvedeného zákona sa do predpokladanej hodnoty zákazky na
poskytnutie služby zahrnie, ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas 48 násobok mesačnej
platby.
Na základe uvedeného kontrolovaný subjekt neurčil predpokladaná hodnota zákazky napriek
skutočnosti, že jej 48 násobok predstavoval viac ako 1 000 000,- Sk bez DPH.
Pri podprahových zákazkách sa postupuje aj podľa prvej časti uvedeného zákona, podľa
ktorej bol kontrolovaný subjekt povinný určiť predpokladanú hodnotu zákazky.
Kontrolné zistenie č. 35:
Tým, že kontrolovaný subjekt neurčil predpokladanú hodnotu zákazky na uvedenú službu
konal v rozpore s § 5 ods. 1 a tým aj § 99 - § 101 Zadávanie podprahových zákaziek zákona
NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v tom, že neobstaral požadovanú službu formou podprahovej
zákazky a prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
Kontrolné zistenie č. 36:
Tým, že kontrolovaný subjekt uzatvoril s komisionárom priamo bez verejného obstarávania
Rámcovú komisionársku zmluvu a v ten istý deň aj v dodatku k Rámcovej zmluve
prevádzkový poplatok vo výške 0,25 % z nominálnej hodnoty poukážok Gastro Pass
poskytnutých komitentovi na základe jeho písomnej objednávky, konal v rozpore s § 19 ods.
6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého, subjekt
verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť ich použitia v nadväznosti na § 31 ods. 1. písm. j) v tom, že
nehospodárne vynaložil prostriedky fakturované ako manipulačný poplatok v roku 2007 vo
výške 1 143,- Sk, v roku 2008 vo výške 1 685,50 Sk a v roku vo výške 21,61 EUR.
Kontrolné zistenie č. 37:
Tým, že kontrolovaný subjekt nemal pri faktúrach počas celého kontrolovaného obdobia
priložené objednávky, ktoré mali byť v zmysle zmluvy podkladom na dodávku stravných
lístkov a kontrolnej skupine neboli predložené doklady na základe, ktorých by odkontrolovala
počty stravných lístkov za jednotlivé mesiace zo strany kontrolovaného subjektu sa jedná
o nepreukázateľné použitie finančných prostriedkov.
Kontrolné zistenie č. 38:
Tým, že Rámcová komisionárska zmluva a ani dodatok k Rámcovej komisionárskej zmluve
neboli overené predbežnou finančnou kontrolou bol porušený § 9 ods. 1 zákona NR SR č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v tom, že kontrolovaný subjekt neoveril predbežnou finančnou kontrolou
pripravované finančné operácie.
1.2.

Dodávateľ RK-FIN, s. r. o., Žilina

Dňa 15.05.2007 bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb a vzájomnej spolupráci
v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi Mestskou krytou plavárňou v zastúpení riaditeľom ( ďalej len „odberateľ“ ) a firmou
RK-FIN, s. r. o. Žilina v zastúpení konateľkou ( ďalej len „dodávateľ“ ) na vedenie
účtovníctva a mzdovej agendy dodávateľom pre odberateľa ( príloha č. 30 ). Zmluva bola
podpísaná na základe troch cenových ponúk, pričom najnižšiu cenu ponúkla RK-FIN, s. r. o.
Žilina za vedenie účtovníctva – komplexné ekonomické práce 25 000,- Sk/mesiac
a spracovanie miezd 15 000,- Sk/mesiac príloha č. 31 ).
Spolu za mesiac to predstavovalo sumu 40 000,- Sk.
Nad rámec cenovej ponuky v článku IV. uzatvorenej zmluvy bola stanovená odmena:
- za poradenstvo – príprava a vedenie dokladov 5 000,- Sk/mesiac
a jednorázová odmena:
za spracovanie účtovnej závierky, poznámok a daňového priznania, ročné zúčtovanie
dane ( hlásenie ) 10 000,- Sk
- vnútropodnikové smernice – od 500,- Sk až 3 000,- Sk/ 1 smernica ( podľa náročnosti
vypracovania ).
Od 01.01.2008 dodatkom č. 1/2008 ku zmluve o poskytnutí služieb a vzájomnej
spolupráci boli uvedené odmeny z článku IV. vypustené a odmena bola stanovená podľa
cenovej ponuky zo dňa 18.04.2007 ( príloha č. 32 ).
-

Faktúry od RK-FIN, s. r. o. Žilina v roku 2007
Číslo prijatej
Popis
faktúry
224/2007
260/2007

Cena bez
DPH v Sk

spracovanie miezd 5/2007
účtovníctvo 5/2007
spracovanie miezd 6/2007
účtovníctvo 6/2007
kontrola dokladov

304/2007

spracovanie miezd 7/2007
účtovníctvo 7/2007
kontrola dokladov

342/2007

spracovanie miezd 8/2007
účtovníctvo 8/2007
spracovanie miezd 9/2007
účtovníctvo 9/2007
spracovanie miezd 10/2007
účtovníctvo 10/2007
spracovanie miezd 11/2007
účtovníctvo 11/2007
triedenie písomností – archív MKP

350/2007
399/2007
442/2007
450/2007
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15 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
5 000,00
15 000,00
25 000,00
5 000,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
20 000,00

DPH

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Celková
cena v Sk
15 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
5 000 ,00
15 000,00
25 000,00
5 000 ,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
20 000,00

468/2007
472/2007

spracovanie miezd 12/2007
účtovníctvo 12/2007
Ročná uzávierka, inventarizácia pohľadávok,
záväzkov, majetku 2007

15 000,00
25 000,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00

15 000,00
25 000,00
10 000,00

Zmluva medzi dodávateľom a odberateľom bola uzatvorená na dobu neurčitú a podľa v roku
2007 platného zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uvedenú službu mala byť použitá
podprahová zákazka, nakoľko finančný limit bol vyšší ako 1 000 000,- Sk bez DPH na
poskytnutú službu - § 4 ods. 4 uvedeného zákona.
Podľa § 5 ods. 9 písm. b) uvedeného zákona sa do predpokladanej hodnoty zákazky na
poskytnutie služby zahrnie, ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas 48 násobok mesačnej
platby.
Na základe uvedeného predpokladaná hodnota zákazky predstavovala mesačne minimálne
40 000,- Sk, čo jej 48 násobok predstavoval 1 920 000,- Sk bez DPH.
Pri podprahových zákazkách sa postupuje aj podľa prvej časti uvedeného zákona, podľa
ktorej bol kontrolovaný subjekt povinný určiť predpokladanú hodnotu zákazky.
Zistenie č. 39:
Tým, že kontrolovaný subjekt neurčil predpokladanú hodnotu zákazky na uvedenú službu
konal v rozpore s § 5 ods. 1 a tým aj § 99 - § 101 Zadávanie podprahových zákaziek zákona
NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v tom, že neobstaral požadovanú službu formou podprahovej
zákazky a prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
Faktúry od dodávateľa RK-FIN predstavovali v roku 2007 čiastku 360 000,- Sk, z toho:
-

kontrola dokladov na faktúre č. 260/2007 ( príloha č. 33 ) v sume 5 000,- Sk,
kontrola dokladov na faktúre č. 304/2007 ( príloha č. 34 ) v sume 5 000,- Sk,
triedenie písomností – archív MKP na faktúre č. 450/2007
( príloha č. 35 ) v sume
20 000,- Sk.

Spolu:

30 000,- Sk

Kontrolné zistenie č. 40:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil faktúry č. 260/2007, č. 304/2007, č. 405/2007 v plnej
výške, t. j. aj kontrolu dokladov a triedenie písomností v archíve MKP konal v rozpore s §
19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého,
subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, čím porušil § 31 ods. 1. písm. b)
uvedeného zákona v tom, že neoprávnene použil prostriedky vo výške 30 000,- Sk, nakoľko
v uzatvorenej zmluve zo dňa 15.05.2007 výška odmeny za tieto služby v zmluve dohodnutá
nebola.
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Súčasťou cenovej ponuky od spoločnosti RK-FIN, s. r. o. Žilina za vedenie účtovníctva boli
komplexné ekonomické práce, ktoré zahŕňali aj spracovanie účtovnej závierky.
Kontrolné zistenie č. 41:
Tým, že štatutárny zástupca kontrolovaného subjektu podpísal zmluvu zo dňa 15.05.5007
o poskytovaní služieb a vzájomnej spoluprácu medzi Mestskou krytou plavárňou
v zastúpení riaditeľom ( ďalej len „odberateľ“ ) a firmou RK-FIN, s. r. o. Žilina
v zastúpení konateľkou ( ďalej len „dodávateľ“ ) na vedenie účtovníctva a mzdovej agendy,
v ktorej nad rámec cenovej ponuky na tieto služby od uvedenej spoločnosti, v článku IV.
uzatvorenej zmluvy bola stanovená jednorázová odmena:
- za spracovanie účtovnej závierky, poznámok a daňového priznania, ročné
zúčtovanie dane ( hlásenie ) 10 000,- Sk
a kontrolovaný subjekt uhradil faktúru č. 472/2007 ( príloha č. 36 ), porušil § 31 ods. 1.
písm. j) uvedeného zákona v tom, že nehospodárne použil prostriedky vo výške 10 000,- Sk,
nakoľko táto služba bola zahrnutá v cenovej ponuke v mesačnom paušále.
Faktúra od RK-FIN, s. r. o. Žilina v roku 2008
Číslo prijatej
Popis
faktúry
339/2008
spracovanie údajov ( evidencia majetku ), prechod
euro – zmena zmlúv, operatívna evidencia, ostatné

Cena bez
DPH v Sk
30 000,00

DPH
0,00

Celková
cena v Sk
30 000,00

V zmluve a ani v dodatku takáto služba dohodnutá nebola. Suma vo výške 30 000,- Sk bola
fakturovaná nad rámec zmluvy a dodatku číslo 1/2008.
Podľa § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov subjekt verejnej
správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Kontrolné zistenie č. 42:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil faktúru č. 339/2008 ( príloha č. 37 ) v plnej výške, t. j.
spracovanie údajov ( evidencia majetku ), prechod euro – zmena zmlúv, operatívna
evidencia, ostatné, konal v rozpore s § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa ktorého, subjekt verejnej správy je povinný pri používaní
verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, čím
porušil § 31 ods. 1. písm. b) uvedeného zákona v tom, že neoprávnene použil prostriedky vo
výške 30 000,- Sk, nakoľko v uzatvorenej zmluve zo dňa 15.05.2007 a dodatku číslo 1 výška
odmeny za tieto služby v zmluve dohodnutá nebola a na faktúre č. 339/2008 je uvedené, že
dodávateľ fakturoval tieto služby na základe uzatvorenej zmluvy.
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Faktúry od RK-FIN, s. r. o. Žilina v roku 2009
Číslo prijatej
Popis
faktúry
71/2009
105/2009
150/2009
180/2009
208/2009
251/2009
281/2009
305/2009
325/2009
347/2009

359/2009

Cena bez
DPH v €

DPH

Celková
cena v €

spracovanie účtovníctva 3/2009
spracovanie miezd a personalistiky 3/2009
spracovanie účtovníctva 4/2009
spracovanie miezd a personalistiky 4/2009
spracovanie účtovníctva 5/2009
spracovanie miezd a personalistiky 5/2009
spracovanie účtovníctva 6/2009
spracovanie miezd a personalistiky 6/2009
spracovanie účtovníctva 7/2009
spracovanie miezd a personalistiky 7/2009
spracovanie účtovníctva 8/2009
spracovanie miezd a personalistiky 8/2009
spracovanie účtovníctva 9/2009
spracovanie miezd a personalistiky 9/2009
spracovanie účtovníctva 10/2009
spracovanie miezd a personalistiky 10/2009
spracovanie účtovníctva 11/2009
spracovanie miezd a personalistiky 11/2009
vypracovanie smerníc - odpisový plán, obeh
dokladov, mzdový poriadok
spracovanie štatistík, rozbor hospodárenia 2009

829,85
497,91
829,85
497,91
829,85
497,91
829,85
497,91
829,85
497,91
829,85
497,91
829,85
497,91
829,85
497,91
829,85
497,91
500,00

157,67
94,60
157,67
94,60
157,67
94,60
157,67
94,60
157,67
94,60
157,67
94,60
157,67
94,60
157,67
94,60
157,67
94,60
95,00

987,52
592,51
987,52
592,51
987,52
592,51
987,52
592,51
987,52
592,51
987,52
592,51
987,52
592,51
987,52
592,51
987,52
592,51
595,00

500,00

95,00

595,00

spracovanie miezd a personalistiky,
spracovanie účtovníctva 12/2009

1 327,23

252,27

1 580,00

V dodatku číslo 1/2008 sa zmluvné strany dohodli, že paušálna odmena zahŕňa spracovanie
účtovníctva, miezd a personalistiky, ekonomické poradenstvo. V paušálnej odmene je
zohľadnené spracovanie riadnej ročnej účtovnej závierky, výkazov – výkaz ziskov a strát,
súvaha, finančné výkazy, vypracovanie daňového priznania, ročné zúčtovanie dane
zamestnancom, hlásenie, ročné zúčtovanie poistenia, spracovanie štatistických hlásení,
vypracovanie vnútropodnikových smerníc podľa potreby účtovnej jednotky.
Za služby a výkon v rozsahu čl. II. môžu zmluvné strany upraviť po vzájomnej dohode výšku
odmeny vypracovaním dodatku k tejto zmluve.
Dodatkom číslo 1/2009 sa zmluvné strany dohodli, že výška odmeny dodávateľa ostáva
nezmenená ( príloha č. 38 ).
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt uhradil dodávateľovi nad rozsah podmienok
dohodnutých v zmluve a jej dodatkoch tieto čiastky:
-

faktúrou 71/2009 –
faktúrou 105/2009 –
faktúrou 150/2009 –
faktúrou 180/2009 faktúrou 208/2009 faktúrou 251/2009 faktúrou 281/2009 faktúrou 305/2009 faktúrou 325/2009 -

252,27 € ( príloha č. 39 ),
252,27 € ( príloha č. 40 ),
252,27 € ( príloha č. 41 ),
252,27 € ( príloha č. 42 ),
252,27 € ( príloha č. 43 ),
252,27 € ( príloha č. 44 ),
252,27 € ( príloha č. 45 ),
252,27 € ( príloha č. 46 ),
252,27 € ( príloha č. 47 ),
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-

faktúrou 347/2009 - 1 190,00 € ( príloha č. 48 ),
faktúrou 359/2009 - 252,27 € ( príloha č. 49 ).
Spolu
3 712,70 €

Faktúry od RK-FIN, s. r. o. Žilina v roku 2010
Číslo prijatej
Popis
faktúry
23/2010
spracovanie miezd a personalistiky, spracovanie
účtovníctva 1/2010

Cena bez
DPH v €
1 327,73

252,27

Celková
cena v €
1 580,00

DPH

47/2010

spracovanie miezd a účtovníctva podľa
predložených dokladov za 2/2010

1 327,73

252,27

1 580,00

74/2010

spracovanie miezd a účtovníctva podľa
predložených dokladov za 3/2010

1 327,73

252,27

1 580,00

102/2010

spracovanie miezd a účtovníctva podľa
predložených dokladov za 4/2010

1 327,73

252,27

1 580,00

129/2010

spracovanie miezd a účtovníctva podľa
predložených dokladov za 5/2010

1 327,73

252,27

1 580,00

173/2010

spracovanie miezd a účtovníctva podľa
predložených dokladov za 6/2010

1 327,73

252,27

1 580,00

192/2010

spracovanie miezd a účtovníctva podľa
predložených dokladov za 7/2010

1 327,73

252,27

1 580,00

218/2010

spracovanie miezd a účtovníctva podľa
predložených dokladov za 8/2010

1 327,73

252,27

1 580,00

246/2010

spracovanie miezd a účtovníctva podľa
predložených dokladov za 9/2010

1 327,73

252,27

1 580,00

269/2010

spracovanie miezd a účtovníctva podľa
predložených dokladov za 10/2010

1 327,73

252,27

1 580,00

302/2010

spracovanie miezd a účtovníctva podľa
predložených dokladov za 11/2010

1 327,73

252,27

1 580,00

313/2010

spracovanie miezd a účtovníctva podľa
predložených dokladov za 12/2010

1 327,73

252,27

1 580,00

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt uhradil dodávateľovi nad rozsah podmienok
dohodnutých v zmluve a jej dodatkoch tieto čiastky:
-

faktúrou 23/2010 252,27 € ( príloha č. 50 ),
faktúrou 47/2010 252,27 € ( príloha č. 51 ),
faktúrou 74/2010 252,27 € ( príloha č. 52 ),
faktúrou 102/2010 252,27 € ( príloha č. 53 ),
faktúrou 129/2010 252,27 € ( príloha č. 54 ),
faktúrou 173/2010 252,27 € ( príloha č. 55 ),
faktúrou 192/2010 252,27 € ( príloha č. 56 ),
faktúrou 218/2010 252,27 € ( príloha č. 57 ),
faktúrou 246/2010 - 252,27 € ( príloha č. 58 ),
faktúrou 269/2010 - 252,27 € ( príloha č. 59 ),
faktúrou 302/2010 - 252,27 € ( príloha č. 60 ),
faktúrou 319/2010 - 252,27 € ( príloha č. 61 ).
Spolu
3 027,24 €

Spolu za roky 2009 a 2010 uhradil kontrolovaný subjekt dodávateľovi nad rozsah podmienok
dohodnutých v zmluve a jej dodatkoch 6 739,94 €.
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Kontrolné zistenie č 43:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil dodávateľovi za roky 2009 a 2010 aj čiastku
6 739,94 € nad rozsah podmienok dohodnutých v zmluve a jej dodatkoch porušil finančnú
disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) vo výške 6 739,94 € v tom, že konal nad rámec
podmienok dohodnutých v zmluve a jej dodatkoch.
Kontrolné zistenie č. 44:
Tým, že zmluva o poskytovaní služieb a vzájomnej spoluprácu medzi Mestskou krytou
plavárňou v zastúpení riaditeľom ( ďalej len „odberateľ“ ) a firmou RK-FIN, s. r. o. Žilina
v zastúpení konateľkou ( ďalej len „dodávateľ“ ) na vedenie účtovníctva a mzdovej agendy
a ani jej dodatky neboli overené predbežnou finančnou kontrolou bol porušený § 9 ods. 1
zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v tom, že kontrolovaný subjekt neoveril predbežnou
finančnou kontrolou pripravované finančné operácie.
1.3.

Dodávateľ FATRASTAV, s. r. o. Robotnícka 2, 036 01 Martin

V roku 2007 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 05.09.2007 faktúru
pod číslom 313/2007 od dodávateľa FATRASTAV, s. r. o. Martin na celkovú sumu
17 272,50 Sk ( príloha č. 62 ). Dodávateľ fakturoval kontrolovanému subjektu tri položky,
pričom pod poradovými číslami 1 a 3 je uvedený rovnaký kód položky s rovnakým popisom,
ale rozdielnou cenou za jednotkové množstvo takto.
P. č.
1

Kód
položky
000831

2

000461

3

000831

Popis
Cement
325/25kg
KARI rohož
(2x3m)
Cement
325/25kg

Množstvo

MJ

80,00

ks

Cena za
j. bez
82,00
DPH

10,00

ks

551,60

656,60

19

28,00

ks

87,10

103,65

19

1 246,40

Celková
cena
7 806,40

5 516,00

1 048,04

6 564,04

2 438,80

463,37

2 902,17

Cena za j.
s DPH
97,58

DPH
%
19

Spolu bez
DPH
6 560,00

DPH

K tejto faktúre nie je doložená žiadna objednávka, resp. zmluva, žiaden dodací list.
Kontrolné zistenie č. 45:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil faktúru č. 313/2007 v plnej výške 17 272,50 Sk,
porušil § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že
nehospodárne vynaložil prostriedky minimálne vo výške 169,96 Sk ako rozdiel medzi
položkami 1 a 3, t. j. s rovnakým kódom položky a rovnakým popisom, čím bola zároveň
porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
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1.4.

Dodávateľ NEREUS, spol. s r. o. Vysokoškolákov 8, 010 01 Žilina

V roku 2007 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 11.12.2007 jednu
faktúru pod číslom 436/2007, ktorou NEREUS, spol. s r. o. Vysokoškolákov 8, 010 01 Žilina
refakturoval kontrolovanému subjektu koberce Bolero, Master v množstve 1 kus v celkovej
sume 23 717,- Sk ( príloha č. 63 ).
K tejto faktúre bola priložená faktúra číslo 2007/202 zo dňa 28.09.2007, od dodávateľa
Miloslav Dubeň - Stavbyt, 023 36 Radoľa 315 pre odberateľa NEREUS – Klub plaveckých
športov, Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, ktorou dodávateľ fakturoval:
kob. Bolero / š. 5m/
bm
4,80
kob. Master / š. 4m/
bm
6,80
2
Lepenie koberca
m
44,50
Soklík obšitý dod. a mont. bm
39,00
v celkovej cene 23 717,- Sk ( príloha č. 64 ).
Nebola predložená žiadna písomnosť, na základe ktorej by kontrolovaný subjekt súhlasil so
zakúpením kobercov pre NEREUS – Klub plaveckých športov pred dňom 28.09.2007.
Podľa § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa verejné prostriedky
môžu použiť na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných
predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov
zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich využitia.
Kontrolné zistenie č. 46:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil faktúru č. 436/2007 vo výške 23 717,- Sk, ktorou si
spoločnosť NEREUS, spol. s r. o. zakúpila koberce pre svoje potreby do priestorov, ktoré
mala prenajaté od kontrolovaného subjektu, kontrolovaný subjekt porušil § 19 ods. 6
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom ,že nehospodárne
vynaložil verejné prostriedky vo výške 23 717,- Sk v tom, že tento výdavok neslúžil na krytie
nevyhnutných potrieb kontrolovaného subjektu, čím bola zároveň porušená finančná
disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.

1.5.

Dodávateľ PCP RAK ŽILINA, Suvorovova 2 685/24, 010 01
Žilina

V roku 2007 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 20.12.2007 jednu
faktúru pod číslom 443/2007, ktorou dodávateľ refakturoval kontrolovanému subjektu
v prenajatých priestoroch dodanie a montáž podlahy v množstve 1 v celkovej cene 11 401,Sk ( príloha č. 65 ).
K tejto faktúre bola priložená faktúra č. 10070233 zo dňa 02.10.2007 od dodávateľa VANES
PROFESIONÁL, s. r. o. Kamenná 3, 010 01 Žilina pre odberateľa Peřina Milan, PCP Rak
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Žilina, Suvorovova 2685/24, 010 01 Žilina, ktorou dodávateľ fakturoval dodanie a montáž
podlahy v celkovej sume 11 401,- Sk ( príloha č. 66 ).
Nebola predložená žiadna písomnosť na základe ktorej by kontrolovaný subjekt súhlasil
s dodaním a montážou podlahy pred dňom 02.10.2007.
Podľa § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa verejné prostriedky
môžu použiť na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných
predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov
zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich využitia.
Kontrolné zistenie č. 47:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil faktúru č. 443/2007 vo výške 11 401,- Sk, ktorou si
spoločnosť Peřina Milan, PCP Rak Žilina, Suvorovova 2685/4, 010 01 Žilina zakúpil
podlahu pre svoje potreby do priestorov, ktoré mal prenajaté od kontrolovaného subjektu,
kontrolovaný subjekt porušil § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov tým, že nehospodárne vynaložil verejné prostriedky vo výške 11 401,- Sk v tom, že
tento výdavok neslúžil na krytie nevyhnutných potrieb kontrolovaného subjektu, čím bola
zároveň porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
1.6.

Dodávateľ Erika Chládecká – MUSICTECH, Dolná Rosinská 252, Rosina

V roku 2008 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 11.02.2008 faktúru
pod číslom 28/2008 ( príloha č. 67 ) od uvedeného dodávateľa v znení.
Fakturujem Vám
P. č.
1

Kód položky

Popis

Množstvo

archívne práce

Jedn.
1,00

Cena za j.
980,00

Spolu
Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma: SKK

Spolu
980,00

980,00
980,00

K uvedenej faktúre nebol priložený žiaden doklad a ani podklad na základe akého zmluvného
vzťahu boli archívne práce vykonané, čo bolo ich výsledkom, kto práce prevzal.
Kontrolné zistenie č. 48:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil faktúru č. 28/2008 porušil § 19 ods. 6 zákona NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že nehospodárne vynaložil
prostriedky vo výške 980,00 Sk bez dokladu, ktorý by preukazoval uvedené archívne práce,
čím zároveň porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
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1.7.

Dodávateľ G PLUS, s. r. o. Závodská cesta 50, 010 01 Žilina

V roku 2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 12.11.2009 faktúru
pod číslom 234/2009 ( príloha č. 68 ) od dodávateľa G PLUS, s. r. o. Závodská cesta 50, 010
01 Žilina za dodávku tovaru
Kód
položky

Popis

Množstvo

MJ

001111

Ker. Pisoár GOLEM
ANTIVANDAL

2,00

ks

001191

Zdroj pre 3 senzory
24 V antivandal

1,00

ks

65,00

77,35

19

65,00

12,35

77,35

001731

Keram. umývadlo
REKORD 50x41

2,00

ks

21,22

25,25

19

42,44

8,06

50,50

001549

Batéria PANTHER
umyv. stoj.

2,00

ks

40,50

48,20

19

81,00

15,39

96,39

001752

SIFÓN 40

2,00

ks

25,21

30,00

19

50,42

9,58

60,00

001887

Akciový set

1,00

ks

176,97

210,59

19

176,97

33,62

210,59

001531

Ker. Misa REKORD
zav. biela

1,00

ks

45,74

54,43

19

45,74

8,69

54,43

001698

Sedátko REKORD

1,00

ks

21,57

25,67

19

21,57

4,10

25,67

001444

Kombifix WC UP
320

3,00

ks

122,69

146,00

19

368,07

69,93

438,00

001531

Ker. misa REKORD
zav. biela

3,00

ks

45,74

54,43

19

137,22

26,07

163,29

001698

Sedátko REKORD

3,00

ks

21,57

25,67

19

64,71

12,29

77,00

000042

Zvuková izolácia

3,00

ks

0,66

0,79

19

1,98

0,38

2,36

000027

Samba biela

3,00

ks

27,54

32,77

19

82,62

15,70

98,32

001731

Keram. umývadlo
REKORD 50x41

2,00

ks

45,74

54,43

19

91,48

17,38

108,86

001752

SIFÓN 40

2,00

ks

25,21

30,00

19

50,42

9,58

60,00

001549

Batéria PANTHER
umyv. stoj.

2,00

ks

40,50

48,20

19

81,00

15,39

96,39

Celková fakturovaná suma : EUR

Cena za
j. s DPH

DPH
%

416,50

DPH

Celková
cena

Cena za
j. bez
DPH
350,00

19

Spolu
bez
DPH
700,00

133,00

833,00

2 452,16
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Na faktúre nie je uvedené na akom zmluvnom základe bola faktúra vystavená, na dodacom
liste chýba číslo, spôsob dopravy, číslo objednávky, dátum kedy bol dodací list vystavený,
chýba jednotková cena, cena bez DPH celkom, DPH celkom.
Vo faktúre je uvedený v treťom a štrnástom riadku ten istý tovar Keram. umývadlo REKORD
50x41 s rovnakým kódom položky 001731, ale s rozdielnymi cenami za jednotkové množstvo.
Rozdiel na jednom kuse predstavuje sumu 29,18 UER s DPH.
Kontrolné zistenie č. 49:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil faktúru v plnej výške 2 452,16 EUR, porušil § 19 ods.
6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že nehospodárne
vynaložil prostriedky minimálne vo výške 58,36 EUR ako rozdiel medzi položkami 3 a 14, t.
j. s rovnakým kódom položky a rovnakým popisom, čím bola zároveň porušená finančná
disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.

1.8.

Dodávateľ MODRY, s. r. o., Gabajova 2593/22, 010 01 Žilina

V roku 2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 12.11.2009 faktúru
pod číslom 311/2009 od dodávateľa MODRY, s. r. o. Gabajova 2593/22, 010 01 Žilina za
vypracovanie posudku na stav tobogána ( sprostredkovaním u výrobcu ), tech. správa
a cenový posudok výrobcu, cenová ponuka na rekonštrukciu ( správa a vypracovanie )
v množstve 1 ks cene za jednotku 580,00 EUR k úhrade s DPH 690,20 EUR ( príloha č. 69 ).
Na faktúre nie je uvedené na akom zmluvnom základe bola faktúra vystavená, nebola
predložená technická správa a cenový posudok výrobcu, ani cenová ponuka na rekonštrukciu.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil tieto služby priamo u výrobcu, ale sprostredkovane cez
uvedeného dodávateľa. Na faktúre nie sú rozpísané jednotlivé služby vyjadrené v množstve
a cene za jednotky. Podľa predchádzajúcich zistení tobogán nebol majetkom mesta Žilina
v správe kontrolovaného subjektu.
Vo svojom vyjadrení zo dňa 02.10.2013 Mgr. Marián Brezáni uviedol: „Prikladám vyjadrenie
a cenový návrh“. Priložená bola fotokópia vo veci vyjadrenia k stavu laminátovej šmykľavky
na základe obhliadky dňa 2.11.2009, Kúpalisko Žilina od NOVOPLAST, výrobné družstvo
Sereď, Galantská cesta 590/369, 923 63 Dolná Streda adresovaná p. Čavojskému, Žilina zo
dňa 8.11.2009 ( príloha č. 70 ).
Prečo kontrolovaný subjekt uhradil 690,20 EUR za vyjadrenie k stavu laminátovej
šmykľavky, t j. za tobogán, ktorý nebol majetkom mesta Žilina v správe kontrolovaného
subjektu, písomné vyjadrenie Mgr. Marián Brezáni neobsahuje.
Kontrolné zistenie č. 50:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil faktúru č. 311/2009 vo výške 690,20 EUR, porušil §
19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že
nehospodárne vynaložil finančné prostriedky vo výške 690,20 EUR, nakoľko tobogán nebol
vedený v majetku kontrolovaného subjektu a ani v jeho správe, čím bola porušená finančná
disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
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1.9.

Dodávateľ Ing. Ján Milata, Konská 493, 013 13 Konská

V roku 2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 4.12.2009 faktúru
pod číslom 331/2009 od dodávateľa Ing. Ján Milata, Konská 493, 013 13 Konská za odborné
stanovisko č. 120/2009 tobogán v areáli MKP Žilina v sume 133 € ( príloha č. 71 ).
K faktúre bola priložená objednávka zo dňa 12.11.2009, na základe ktorej si kontrolovaný
subjekt objednal odborný posudok technického stavu tobogánu u uvedeného dodávateľa
( príloha č. 72 ). Objednávka bola podpísaná riaditeľom kontrolovaného subjektu. Tobogán
nebol vedený v majetku kontrolovaného subjektu a ani mu nebol zverený do správy.
Kontrolné zistenie č. 51:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil faktúru č. 331/2009 vo výške 133 €, porušil § 19 ods.
6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že nehospodárne
vynaložil finančné prostriedky vo výške 133 €, nakoľko tobogán nebol vedený v majetku
kontrolovaného subjektu, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. j)
uvedeného zákona.

1.10.

Dodávateľ CORETA, s. r. o. S. Sakalovej 88, 014 01 Bytča

V roku 2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 18.12.2009 faktúru
pod číslom 350/2009 ( príloha č. 73 ) od dodávateľa CORETA, s. r. o. S. Sakalovej 88,
014 01 Bytča v znení Fakturujeme Vám za:
P. č.
1

Kód
položky

Popis
stolový kalendár Žilina

DPH
%
19

Množstvo

MJ

500,00

ks

Cena za j.
bez DPH
1,7500

Spolu bez
DPH
875,00

Zľava
spolu

Základ pre DPH 19 % :

875,00

DPH 19 % :

166,25

Celková fakturovaná suma : EUR

1 041,25

Na faktúre je uvedené, že tovar objednal dňa 03.12.09 Mgr. Brezáni, pričom na dodacom liste
zo dňa 14.12.09 v rámčeku Prevzal ( pečiatka a podpis, číslo OP alebo ŠPZ ) nie je uvedené nič
( príloha č. 74 ).
Vzhľadom na počet zamestnancov kontrolovaného subjektu v roku 2010, cca 34 zamestnancov,
zakúpením 500 ks stolových kalendárov kontrolovaný subjekt nepreukázal, na čo boli tieto
kalendáre použité.
Podľa § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov subjekt verejnej správy
je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť ich použitia. Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb
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Vo svojom vyjadrení zo dňa 02.10.2013 Mgr. Marián Brezáni uviedol: „Kalendáre boli
objednané po dohode pre Mesto Žilina“ ( príloha č. 70 ).
Uvedené vyjadrenie preukazuje, že kalendáre neslúžili pre potreby kontrolovaného subjektu.
Kontrolné zistenie č. 52:
Tým, že kontrolovaný subjekt zakúpil 500 ks stolových kalendárov v celkovej sume 1 041,25
EUR porušil § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že
nákup 500 ks stolových kalendárov neslúžilo kontrolovanému subjektu na krytie nevyhnutné
potreby, čím došlo vzhľadom na počet zamestnancov kontrolovaného subjektu v danom
období minimálne k nehospodárnemu použitiu finančných prostriedkov vo výške 833,00
EUR za nákup 400 ks kalendárov a zároveň k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods.
1 písm. j) uvedeného zákona.

1.11.

Dodávateľ M CREO, s. r. o. Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

V roku 2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 11.12.2009 faktúru
pod číslom 343/2009 ( príloha č. 75 ) od dodávateľa M CREO, s. r. o. Kuzmányho 8, 010 01
Žilina v znení.
Vážení obchodný partner, na základe Vašej objednávky/zmluvy Vám fakturujeme:
Položka

Cena á kus

KS

výrobu permanentiek s hologramom v počte
5.935 ks

Základ dane
1 131,85

Uhradiť celkom:

Výška DPH
215,05

Suma s DPH
1 346,90

1 346,90 EUR

Hoci v texte je uvedené, že na základe Vašej objednávky/zmluvy Vám fakturujeme na samotnej
faktúre je uvedené v riadku Objednávka/zmluva č.: 0.
K faktúre však bola priložená záväzná objednávka zo dňa 25.11.2009 podpísaná štatutárnym
zástupcom kontrolovaného subjektu ako objednávateľa a dodávateľom M CREO, s. r. o.
Kuzmányho 8, 010 01 Žilina na 5 450 kusov v cene á kus 0,197 EUR bez DPH, v celkovej cene
bez DPH 1 073,65 EUR, v celkovej cene s DPH 1 277,64 EUR ( príloha č. 76 ).
Objednávka nebola overená predbežnou finančnou kontrolou.
Kontrolovaný subjekt nepredložil doklad, kto uvedené permanentky prevzal, kedy a v akom
množstve.
Na faktúre nie je uvedený spôsob dodania. Na faktúre je uvedený a fakturovaný počet
permanentiek 5 935 ks v celkovej sume 1 346,90 EUR, hoci záväznou objednávkou si
objednávateľ, t. j. kontrolovaný subjekt objednal 5 450 ks permanentiek a dodávateľ sa touto
objednávkou zaviazal dodať 5 450 ks permanentiek v celkovej sume s DPH 1 277,64 EUR.
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Na základe uvedeného dodávateľ nad rozsah záväznej objednávky vyfakturoval naviac 485 ks
permanentiek, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje naviac sumu 69,26 EUR.
Kontrolné zistenie č. 53:
Tým, že kontrolovaný subjekt uhradil naviac finančné prostriedky vo výške 69,26 EUR za
nákup 485 ks permanentiek nad rozsah záväznej objednávky porušil § 31 ods. 1 písm. b)
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že použil verejné
prostriedky nad rámec daný záväznou objednávkou.

1.12.

Dodávateľ Petit Press, a. s. Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

V roku 2010 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 10.09.2010 faktúru
pod číslom 221/2010 ( príloha č. 77 ) od dodávateľa Petit Press, a. s. Fraňa Mojtu 18, 949 01
Nitra v znení.
Fakturujeme Vám za dodanie MY Žilinských novín č. 33/2010
Kód
produktu
9990

Názov produktu

Množstvo

Mer. j.

Vlastný - dodané

500.000

ks

Celkom k úhrade v EUR:

Cena bez DPH
jednotková
0.2101

Cena bez DPH
celková
105.05

DPH %
19

125,01

K faktúre bola priložená objednávka v znení.
Objednávame u Vás 500 ks týždenníka MY ŽILINSKÉ NOVINY číslo 33, v predaji od
23.8.2010. Objednávka bola zo dňa 18.08.2010 a podpísal ju riaditeľ kontrolovaného subjektu
( príloha č. 78 ).
K faktúre bol priložený dodací list zo dňa 23.8.2010 na MY Žilinské noviny č. 33/2010
v počte 500 kusov ( príloha č. 79 ).
Objednávka nebola overená predbežnou finančnou kontrolou.
Podľa § 19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov subjekt verejnej správy
je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť ich použitia. Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb
a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov.
Vo svojom vyjadrení zo dňa 02.10.2013 Mgr. Marián Brezáni uviedol: „Objednávka sa
vzťahovala na propagáciu MKP. Objednaná tlač bola rozdávaná návštevníkom.“ ( príloha
č. 70 ).
Uvedené vyjadrenie nepreukazuje, že noviny slúžili na nevyhnutné potreby.
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Kontrolné zistenie č. 54:
Tým, že kontrolovaný subjekt zakúpil 500 ks novín v celkovej sume 125,01 EUR porušil §
19 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že nákup 500
ks novín neslúžil kontrolovanému subjektu na krytie nevyhnutných potrieb, čím zároveň
porušil § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.

2. Úhrada preddavkov bez zmluvného vzťahu
V tejto časti sú popísané úhrady preddavkov, ktoré boli poskytnuté bez zmluvného vzťahu.
2.1.

Rok 2007

Na základe objednávky č. 88/2007 zo dňa 28.11.2007 si kontrolovaný subjekt objednal
práčku PW5065 AV LW, sušičku PT5136 LW, mangel HM21-140 od dodávateľa MIELE s.
r. o. Plynárenská 1, 821 09 Bratislava ( príloha č. 80 ). Dňa 29.11.2007 bola dodávateľom
vystavená zálohová faktúra v celkovej sume 298 958,00 Sk s DPH. Dňa 30.11.2007
kontrolovaný subjekt zaevidoval v knihe došlých faktúr pod číslom 415/2007 zálohovú
faktúru od dodávateľa ako faktúru na sumu 298 958,00 Sk s DPH, ktorú aj uhradil dňa
30.11.2007 ( príloha č. 81 ). Dňa 03.12.2007 dodávateľ vystavil faktúru a dodávka tovaru
bola realizovaná dňa 14.12.2007 ( príloha č. 82 ). Kúpna zmluva na tento tovar bola
podpísaná až dňa 11.12.2007 ( príloha č. 83 ), t. j. 11 dní po tom ako bola uhradená zálohová
faktúra.
Pri nákupe 7 kusov elektrických sušičov vlasov – bazénových dodávateľ ROIN, s. r. o.
Koperníkova 98, 920 01 Hlohovec vystavil faktúru na sumu 121 284,80 Sk bez zmluvného
vzťahu, ktorú kontrolovaný subjekt ten istý deň zaevidoval v knihe došlých faktúr pod číslom
446/2007 ( príloha č. 84 ) a aj uhradil v uvedenej výške. Dňa 21.12.2007 dodávateľ vystavil
ďalšiu faktúru na vyúčtovanie zaplatenej zálohy. Táto faktúra podľa popisu mala zároveň
slúžiť ako dodací list. Pri označení Tovar prevzal: podpis a pečiatka odberateľa nie je uvedené
nič ( príloha č. 85 ).
Podľa § 19 ods. 8 v kontrolovanom období platného zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov: Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred
v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch
mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok a výkonov; poskytovanie preddavkov
podľa osobitných predpisov týmto nie je dotknuté.
Kontrolné zistenie č. 55:
Tým, že kontrolovaný subjekt poskytol uvedeným dodávateľom preddavky bez toho, aby ich
mal zmluvne dohodnuté, preddavkové faktúry č. 415/2007, č. 446/2007 porušil § 19 ods. 8
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého subjekt
verejnej správy môže poskytovať preddavky, len ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov
a tovarov písomne dohodnuté a zároveň kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu
podľa § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona v tom, že porušením finančnej disciplíny je
úhradu preddavku z verejných prostriedkov alebo s podmienkami určenými pri poskytovaní
verejných prostriedkov.
Kontrolovaný subjekt takto poskytol preddavky v celkovej výške 420 242,80 Sk.
2.2.

Rok 2008

V roku 2008 kontrolovaný subjekt zaevidoval v knihe došlých faktúr dňa 12.12.2008 faktúru
pod číslom 340/2008 ( príloha č. 86 ) od dodávateľa K + K, a. s. Bratislavská 29, 010 01
Žilina za príslušenstvo k notebooku a operačný systém a 5 ks licencií NERO 9 v sume
22 043,50 Sk, uhradené zálohou 22 043,50 Sk, k úhrade 0,00 Sk. Na faktúre je uvedený
dátum vyhotovenia faktúry 16.12.2008, hoci je na nej odtlačok pečiatky kontrolovaného
subjektu s dátumom došlo 12.12.2008. Rovnaké číslo 340/2008 je uvedené aj na predfaktúre
od uvedeného dodávateľa za príslušenstvo k notebooku, operačný systém a 5 ks licencií
NERO 9 v sume 22 043,50 Sk ( príloha č. 87 ), ktorá bola vystavená dňa 12.12.2008. Na
základe predfaktúry uhradil kontrolovaný subjekt dňa 12.12.2008 dodávateľovi sumu
22 043,50 Sk, výpis z účtu 51 zo dňa 16.12.2008 ( príloha č. 88 ).
Podľa § 19 ods. 8 v kontrolovanom období platného zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov: Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred
v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch
mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok a výkonov; poskytovanie preddavkov
podľa osobitných predpisov týmto nie je dotknuté.
Kontrolné zistenie č. 56:
Tým, že kontrolovaný subjekt poskytol uvedenému dodávateľovi preddavok bez toho, aby ho
mal zmluvne dohodnutý, preddavková faktúra č. 340/2008 porušil § 19 ods. 8 zákona NR
SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého subjekt verejnej správy
môže poskytovať preddavky, len ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov
písomne dohodnuté a zároveň kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31
ods. 1 písm. l) uvedeného zákona v tom, že porušením finančnej disciplíny je úhradu
preddavku z verejných prostriedkov alebo s podmienkami určenými pri poskytovaní
verejných prostriedkov.
Kontrolovaný subjekt takto poskytol preddavok v celkovej výške 22 043,50 Sk.
2.3.

Rok 2009

V roku 2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 03.08.2009
preddavkovú faktúru pod číslom 209/2009 ( príloha č. 89 ) od dodávateľa SELVIT, spol. s r. o.
Stodolova 12, 010 01 Žilina.
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P. č.
1

Kód
položky
000433

Množstvo

SPENCER RESPONSE RED s výbavou

1,00

2

000042

TASKA MEDITECH s výbavou

1,00

Popis

MJ
ks

Cena za
jednotku
312,05

312,05

ks

375,25

375,25

Celková suma: EUR

Spolu

687,31

Kontrolovaný subjekt uhradil uvedenú faktúru bankový výpis č. 32 zo dňa 11.08.2009
( príloha č. 90 ).
Dňa 14.08.2009 kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr zaevidoval faktúru pod číslom
229/2009 ( príloha č. 91 ) od dodávateľa SELVIT, spol. s r. o., Stodolova 12, 010 01 Žilina na
ten istý tovar ako bol uvedený na faktúre pod číslom 209/2009 s textom.
Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou, k úhrade UER: 0,00.
Kontrolovaný subjekt tak uhradil preddavok bez zmluvného vzťahu vo výške 100 %.
Kontrolné zistenie č. 57:
Tým, že kontrolovaný subjekt poskytol uvedenému dodávateľovi preddavok bez toho, aby ho
mal zmluvne dohodnutý, porušil § 19 ods. 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, len ak boli
vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté a zároveň kontrolovaný
subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona v tom, že
porušením finančnej disciplíny je úhradu preddavku z verejných prostriedkov alebo
s podmienkami určenými pri poskytovaní verejných prostriedkov.
Kontrolovaný subjekt takto poskytol preddavok v celkovej výške 687,31 €.
3. Nepreukázateľné použitie finančných prostriedkov
V tejto časti sú uvedené úhrady faktúr, pri ktorých bolo zistené nepreukázateľné použitie
finančných prostriedkov.
3.1.

Rok 2007

3.1.1. Faktúry od dodávateľa Erika Chládecká – MUSICTECH, Rosina
V súvislosti so zabezpečovaním ekonomických, administratívnych a iných prác boli v roku
2007 prijaté faktúry od dodávateľa Erika Chládecká – MUSICTECH, Rosina.
Číslo prijatej
faktúry
203/2007

DPH

ekonomické práce za 5/2007

Cena bez
DPH v Sk
8 580,00

0,00

Celková cena v
Sk
8 580,00

253/2007

ekonomické práce za 6/2007

15 000,00

0,00

15 000,00

289/2007

ekonomické práce za 7/2007

15 000,00

0,00

15 000,00

327/2007

administratívne práce za 8/2007

15 000,00

0,00

15 000,00

401/2007

triedenie dokladov v archíve

3 960,00

0,00

3 960,00

431/2007

komplexná príprava dokladov pre účtovníctvo

980,00

0,00

980,00

Popis
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Faktúry predstavovali čiastku 58 520,- Sk.
Nebola predložená zmluva na tieto práce, nie je špecifikácia o aké ekonomické práce išlo, kto
ich za MKP preberal, to isté sa týka aj administratívnych prác, triedenia dokladov v archíve
ako i komplexnej prípravy dokladov pre účtovníctvo. Dňa 24.09.2013 prevzal Mgr. Marián
Brezáni list značky V-HK-82/2013 zo dňa 24.09.2013 vo veci vyžiadania vyjadrení
a informácií potrebných na výkon následnej finančnej kontroly podpísaný Ing. Petrom Mikom
( príloha č. 92), ktorým bol Mgr. Brezáni požiadaný o vyjadrenie a informácie k uvedeným
faktúram. Predloženie vyjadrení a informácií mal Mgr. Brezáni predložiť do 26.09.2013 na
ÚHK, Horný Val 24, Žilina. Dňa 30.09.2013 osobne prišiel na ÚHK, Horný Val 24, Žilina
a požiadal písomne hlavného kontrolóra o predĺženie termínu na doplnenie vyjadrení
a informácií do 02.10.2013 z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti s tým, že nemal žiadne
písomné vyjadrenia so sebou. Z uvedeného dôvodu Ing. Miko súhlasil s konečným termínom
02.10.2013 ( príloha č. 93 ).
Dňa 02.10.2013 Mgr. Brezáni osobne odovzdal nasledovné fotokópie dokladov Ing. Mikovi:
- Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného
zákonníka medzi zmluvnými stranami:
Mestská krytá plaváreň, Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina
a
Erika Chládecká – MUSICTECH, Rosinská 252, 013 22 Rosina
za komplexné služby v nasledovných oblastiach:
príprava podkladov pre účtovníctvo, administratívna činnosť, zaisťujúca plynulý chod
spoločnosti, vybavovanie telefónov, faxov, e-mailov, vedenie pokladne – hmotná
zodpovednosť za finančnú hotovosť, vedenie pokladničnej knihy, príjmových
a výdavkových dokladov, evidencia poskytnutých záloh zamestnancom, spracovanie
a evidencia odoslanej a došlej pošty, predkladanie pošty riaditeľovi na podpis,
schválenie, zaistenie obehu účtovných dokladov, evidencia došlých a vyšlých faktúr,
vystavovanie vyšlých faktúr na základe obchodných zmlúv, objednávok a pod.,
komunikácia s bankou – vykonávanie prevodných príkazov, evidencia tržieb,
evidencia dochádzky zamestnancov, evidencia personálnej agendy, evidencia
stravných lístkov. Zmluva bola podpísaná dňa 15.5.2007.
- Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 31.8.2007,
- Objednávka zo dňa 27.9.2007, ktorou si Mestská krytá plaváreň, Vysokoškolákov 8,
010 08 Žilina objednala u dodávateľa Erika Chládecká – MUSICTECH, Rosina 252,
013 22 Rosina objednala triediace a archivačné práce v termíne od 1.10.2007 do
15.11.2007.
Až na základe vyžiadania vyjadrení a informácií k tomuto zisteniu bola dňa 02.10.2013
predložená fotokópia tejto zmluvy ako i ďalšie doklady uvádzané súvisiace s fakturovanými
službami a prácami. Kontrolná skupina nemala možnosť overiť originály týchto zmluvných
vzťahov s predloženými fotokópiami. Na faktúrach, ktorými boli tieto služby a práce
fakturované, nie je uvedené, že boli na základe uzatvorenej zmluvy, respektíve objednávky.
Objednávka neobsahuje aké konkrétne práce majú byť vykonané, v akom rozsahu, chýba údaj
o cene za tieto práce.
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Podľa výpisu zo živnostenského registra podnikateľský subjekt Erika Chládecká –
MUSICTECH, 013 22 Rosina 252, číslo živnostenského registra: 580-35557 nemal oprávnenie
na archívne práce.
Kontrolovaný subjekt nepreukázateľne použil finančné prostriedky minimálne vo výške
3 960,00 Sk úhradou faktúry č. 401/2007.
3.1.2. Faktúra od dodávateľa HOLZHAUS SLOVAKIA, s. r. o., Rosinská cesta 8, 011 05
Žilina
Dňa 26.09.2007 bola výdavkovým pokladničným dokladom 3-356-07 vyplatená v hotovosti
suma 8 639,- Sk faktúra vystavená dodávateľom HOLZHAUS SLOVAKIA, s. r. o., Rosinská
cesta 8, 011 05 Žilina ( príloha č. 94 ) v znení.
Na základe dohody Vám fakturujeme: MJ Počet MJ Cena MJ % DPH DPH MJ Zľava Celkom

Úprava, príprava, upratanie archívu

1,000

8.639,00

8.639,00

Celkom

8.639,00

Faktúra nebola zaevidovaná v knihe došlých faktúr. Nebola predložená žiadna písomná forma
zmluvného vzťahu, o aké konkrétne služby sa jednalo, chýbajú jednotkové ceny, rozsah, nie
je uvedené, kedy boli služby vykonané, doklad o prevzatý.
Faktúra nebola overená predbežnou finančnou kontrolou, napriek tomu kontrolovaný subjekt
dodávateľovi fakturovanú sumu vyplatil.
Kontrolovaný subjekt nepreukázateľne použil finančné prostriedky minimálne vo výške
8 639,00 Sk úhradou uvedenej faktúry.
3.1.3. Faktúry od dodávateľa Miroslav Lalinský, Na Malý Diel 5, 010 01 Žilina
V roku 2007 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr:
a) dňa 18.10.2007 faktúru pod číslom 374/2007 (príloha č. 95 ) za maliarske práce
a vysprávky vykonávané v mesiacoch September a Október 2007 v objekte MKP
nasledovne
1. OKNÁ...čistenie a demontáž reklám 3 ks á 300 Sk.......................... 900 Sk
2. VESTIBUL...nátery 1 500 Sk, materiál 700 Sk................................2 200 Sk
3. KANCELÁRIA...farebný náter cca 60 m2........................................3 000 Sk
4. ZNAČKY na dne bazéna 16 ks dlažby – striekanie..........................1 300 Sk
5. TRIBÚNA – demontáž reklám..........................................................1 200 Sk
vysprávky cca 6 m2 á 400 Sk......................................2 400 Sk
penetračný náter 240 m2 á 15 Sk.................................3 600 Sk
bielenie /primalex polar/ 240 m2 x 2 nátery á 40 Sk..19 200 Sk
SPOLU K ÚHRADE

33 800 Sk
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b) dňa 29.10.2007 faktúru pod číslom 382/2007 ( príloha č. 96 ) za maliarske práce
a vysprávky vykonávané v mesiaci Október 2007 nasledovne: maliarske práce
kancelária konferenčná miestnosť
materiál primalex biely........................................................................... 900 Sk
materiál primalex farba...........................................................................2 100 Sk
materiál stierka........................................................................................ 130 Sk
materiál – penetračný náter..................................................................... 300 Sk
práce spolu – 2x náter cca 60 m2............................................................3 000 Sk
SPOLU K ÚHRADE

6 430 Sk

c) dňa 13.12.2007 faktúru pod číslom 441/2007 ( príloha č. 97 ) za vykonané práce
v objekte MKP nasledovne
1. bielenie a oprava poškodených omietok v chodbe na poschodí........2 200 Sk
2. umývanie okna, demontáž a montáž svietidiel.................................. 700 Sk
3. 100 kusov nálepiek ÚNIKOVÝ VÝCHOD á 10 Sk..........................1 000 Sk
4. 150 kusov nálepiek ZÁKAZ HOLENIA 3m2 digitálna tlač.............2 800 Sk
5. syntetický náter zábradlia...................................................................1 500 Sk
SPOLU K ÚHRADE
8 200 Sk
Na faktúrach ako dodávateľ je uvedený Miroslav Lalinský, Na Malý Diel 5, 010 01 Žilina
s otlačkom pečiatky REKLAMAX Miroslav Lalinský, Na Malý Diel 5, 010 01 Žilina.
Podľa IČA uvedeného na faktúrach dodávateľom bol Miroslav Lalinský COLORADO, Na
Malý Diel 5, 010 01 Žilina.
Na faktúrach nie je uvedené na základe akého zmluvného vzťahu boli práce vykonané, kto
práce a tovar prevzal, absentuje rozpis množstvo dodaného materiálu, jednotková cena, aká
plocha sa vo vestibule natierala, koľko reklám sa demontovalo, koľko svietidiel sa
demontovalo a montovalo, aká bola plocha bielenia a opravy poškodených omietok v chodbe
a na poschodí, aká kancelária sa natierala, aké zábradlie sa natieralo.
Kontrolovaný subjekt nepreukázateľne použil finančné prostriedky minimálne vo výške
7 830,00 Sk úhradou faktúr č. 382/2007 a č. 441/2007 uvedených za nákup materiálu, bielenia
a opravy poškodených omietok v chodbe na poschodí, umývania okna, demontáže a montáže
svietidiel a syntetického náteru zábradlia.
3.1.4. Faktúra od dodávateľa Stanislav Ruman, H. Meličkovej 4, 036 01 Martin
V roku 2007 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 17.12.2007 faktúru
pod číslom 445/2007 ( príloha č. 98 ), ktorou dodávateľ fakturoval kontrolovanému subjektu:
1. Nerezový naviják 1200/1850 mm s kolieskami 3 kusy v cene 167 700,- Sk bez DPH
2. Nerezový naviják 1200/700 mm s kolieskami 1 kus v cene 28 950,- Sk bez DPH
Celková suma bez DPH
196 650,- Sk
DPH 19 %

37 363,50 Sk

Celková fakturovaná suma v Sk

234 013,50
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K tejto faktúre nie je doložená žiadna cenová ponuka, zmluva resp. objednávka, žiadne
záručné listy.
Vo svojom vyjadrení zo dňa 02.10.2013 Mgr. Marián Brezáni uviedol: „Išlo o veľmi špecifickú
zákazku ( výroba na mieru ), všetky podrobnosti boli s dodávateľom dohodnuté osobne na
mieste. Nerezové navijaky sú umiestnené v bazénovej hale a slúžia na navíjanie 50 m
vlnolamov a deliacich hadíc. Prikladám foto“ ( príloha č. 70 ).
Vyjadrenie Mgr. Mariána Brezániho nedáva vysvetlenie, že k zakázke za 234 013,50 Sk, hoci
boli „všetky podrobnosti s dodávateľom dohodnuté osobne na mieste“, neexistuje žiaden
zmluvný vzťah a ani písomný záznam z osobného stretnutia.
Kontrolovaný subjekt nepreukázal hospodárnosť použitia 234 013,50 Sk úhradou faktúry
č. 445/2007.
3.2.

Rok 2008

3.2.1. Faktúry od dodávateľa Miroslav Lalinský, Na Malý Diel 5, 010 01 Žilina
V roku 2008 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr:
a) dňa 12.07.2008 faktúru pod číslom 208/2008 (príloha č. 99 ) za materiál k výrobe tabúľ
„ PLAVČÍK “ , náterom parapetných plechov a umývaniu na čelnej stene budovy MKP
v množstve 1,00 ks cene za j. 6 000,00 Sk celková fakturovaná suma 6 000,00 Sk
b) dňa 25.08.2008 faktúru pod číslom 246/2008 ( príloha č. 100 ) za materiál na
maliarske a natieračské práce v objekte MKP nasledovne wc ženy, wc muži, oprava
dverí, svietidlá v množstve 1,00 ks cene za j. 6 000,00 Sk celková fakturovaná suma
6 000,00 Sk.
c) dňa 18.09.2008 faktúru pod číslom 263/2008 ( príloha č. 101 ) v zmysle objednávky
maliarske a natieračské práce v objekte MKP, vykonávané v mesiaci 9/2008
nasledovne
1. Toalety ŽENY oprava omietok, penetračný náter, bielenie 3 000 Sk
2. Toalety MUŽI oprava omietok, penetračný náter, bielenie 3 000 Sk
3. Tabuľa PLAVČÍK s montážou rozmer 3x0.55 m
3 000 Sk
4. Tabuľky PRED VSTUPOM DO BAZENA...4 ks
1 000 Sk
SPOLU
10 000 Sk
Na faktúrach ako dodávateľ je uvedený Miroslav Lalinský COLORADO, Na Malý Diel 5,
010 01 Žilina.
Na faktúrach nie je uvedené na základe akého zmluvného vzťahu boli práce vykonané, kto
práce a tovar prevzal, absentuje rozpis množstvo dodaného materiálu, jednotková cena, aká
bola plocha bielenia, penetračného náteru, opráv omietok na toaletách ŽENY toaletách
MUŽI.
Kontrolovaný subjekt nepreukázateľne použil finančné prostriedky vo výške 22 000,00 Sk
úhradou faktúr č. 208/2008, č. 246/2008 a č. 263/2008.
3.2.2. Faktúry od dodávateľa MODRY, s. r. o. Gabajova 2593/22, 010 01 Žilina
V roku 2008 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr:
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a) dňa 19.12.2008 faktúru pod číslom 348/2008 ( príloha č. 102 ) od uvedeného
dodávateľa v znení.
Fakturujeme Vám v zmysle cenovej ponuky:
Pol.

Popis

Jednotka

Množstvo

Cena za jedn.

Spolu bez DPH

1

havária – výmena ventila DN50/PN40

ks

1

86 000,00

86 000,00

Celková suma bez DPH:
DPH 19 %:
K úhrade s DPH 19 %:

86 000,00 Sk
16 340,00 Sk
102 340,00 Sk

b) dňa 19.12.2008 faktúru pod číslom 347/2008 ( príloha č. 103 ) od uvedeného
dodávateľa v znení.
Fakturujeme Vám v zmysle cenovej ponuky:
Pol.

Popis

Jednotka

Množstvo

Cena za jedn.

Spolu bez DPH

1

havária – výmena protiprúd. tlak. nádoby

ks

1

113 000,00

113 000,00

Celková suma bez DPH:
DPH 19 %:
K úhrade s DPH 19 %:

113 000,00 Sk
21 470,00 Sk
134 470,00 Sk

K obidvom faktúram sú priložené dve samostatné cenové ponuky z rovnakého dňa, t. j.
10. novembra 2008 s textami od spoločnosti MODRY, s. r. o. Gabajova 2593/22, 010 01 Žilina.
Pri faktúre 347/2008 Cenová ponuka – havária – výmena tlak. nádoby TÚV ( príloha č. 104 )
bola uvedená voliteľná položka – výmena protiprúdového výmenníka – demontáž, montáž,
tesnenia a drobný inštalačný materiál, odstávka, vypustenie, napustenie, skúška tesnosti v cene
18 000 Sk bez DPH, ktorá bola vo faktúre 347/2008 zahrnutá do položky 1.
Pri faktúre 348/2008 Cenová ponuka – havária – výmena ventila ( príloha č. 105 ) bola
uvedená voliteľná položka – výmena ventila – demontáž, montáž, tesnenia a drobný inštalačný
materiál, odstávka, vypustenie, napustenie, skúška tesnosti, pvv v cene 8 000 Sk bez DPH,
ktorá bola vo faktúre 348/2008 zahrnutá do položky 1.
Hoci cenové ponuky boli z rovnakého dňa, t. j. 10. novembra 2008 objednávku priloženú
k faktúre 347/2008 kontrolovaný subjekt vystavil až dňa 19.11.2008 ( príloha č. 106 ) s textom.
Objednávame u Vás dodanie a výmenu protiprúdovej tlakovej nádoby. Objednávka bola
vystavená pre spoločnosť MODRY, s. r. o. Gabajova 22, 010 01 Žilina a podpísal ju štatutárny
zástupca kontrolovaného subjektu. V objednávke nie je uvedené, že kontrolovaný subjekt
objednáva dodanie a výmenu protiprúdovej nádoby na základe cenovej ponuky od uvedenej
spoločnosti, a že ide o haváriu. Na objednávke nie je uvedený ani typ tlakovej nádoby, cena za
nádobu, rozsah prác a ich cena.
Objednávku priloženú k faktúre 348/2008 kontrolovaný subjekt vystavil až dňa 27.11.2008
( príloha č. 107 ) s textom. Objednávame u Vás dodanie a montáž ventilu bez pohonu Siemens
– Landis a Gyr, DN50/PN40 . Objednávka bola vystavená pre spoločnosť PlynServis Gabajova
22, 010 01 Žilina a podpísal ju štatutárny zástupca kontrolovaného subjektu. V objednávke nie
je uvedené, že kontrolovaný subjekt objednáva dodanie a montáž ventilu bez pohonu na
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základe cenovej ponuky od uvedenej spoločnosti, a že ide o haváriu. Na objednávke nie je
uvedená cena za ventil, rozsah prác a ich cena. Z uvedeného na základe priložených dokladov
je zrejmé, že cenová ponuka na – havária – výmena ventila bola od spoločnosti MODRY,
s. r. o. Gabajova 2593/22, 010 01 Žilina, objednávka bola vystavená na PlynServis Gabajová
22, 010 01 Žilina, ale faktúru vystavila spoločnosť MODRY, s. r. o. Gabajova 2 593/22,
010 01 Žilina.
Obidve objednávky neboli overené predbežnou finančnou kontrolou.
Kontrolovaný subjekt nepreukázal hospodárnosť použitia 236 810,00 Sk úhradou faktúr
č. 347/2008 a č. 348/2008.
3.3.

Rok 2009

3.3.1. Faktúra od dodávateľa Martin Šintaj, EDELWEISS, 032 14 Ľubeľa 423
V roku 2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr dňa 13.11.2009 pod
číslom 313/2009 ( príloha č. 108 ) od uvedeného dodávateľa v znení.
Faktúrujem Vám rekonštrukcie sadrokartónových stien na Mestskej krytej plavárni v Žiline
v sume 500 € ( 15063 Skk )
K uvedenej faktúre nebol priložený žiaden doklad alebo podklad, ktorý by preukazoval na
základe čoho bola uvedená suma fakturovaná, chýba rozpis dodaného tovaru a ceny práce, kto
práce prevzal.
Kontrolovaný subjekt nepreukázateľne použil finančné prostriedky vo výške 500 € úhradou
faktúry č. 313/2009.
3.3.2. Faktúry od dodávateľa Pavel Zbořil, Predmestská 1711/48, 010 01 Žilina
V roku 2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr od uvedeného
dodávateľa:
a) dňa 08.01.2010 faktúru pod číslom 366/2009 ( príloha č. 109 ) v znení.
Fakturujem Vám dodanie a montáž sadrokartónových stien v mužskej šatni MKP Žiline
v sume 865 € ( 26058,99 Sk )
b) dňa 08.01.2010 faktúru pod číslom 367/2009 ( príloha č. 110 ) v znení.
Fakturujem Vám dodanie a montáž sadrokartónových stien v ženskej šatni MKP Žiline
v sume 865 € ( 26058,99 Sk )
K uvedeným faktúram nebol priložený žiaden doklad alebo podklad, ktorý by preukazoval na
základe čoho boli uvedené sumy fakturované, chýba rozpis dodaného tovaru a ceny práce, kto
práce prevzal.
Kontrolovaný subjekt nepreukázateľne použil finančné prostriedky vo výške 1 750 € úhradou
faktúr č. 366/2009, č. 367/2009.
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3.3.3. Faktúry od dodávateľa MODRY, s. r. o. Gabajova 2593/22, 010 01 Žilina
V roku 2009 zaevidoval kontrolovaný subjekt od uvedeného dodávateľa v knihe došlých
faktúr:
a) dňa 2.11.2009 faktúru pod číslom 295/2009 ( príloha č. 111 ) od dodávateľa MODRY,
s. r. o. Gabajova 2593/22, 010 01 Žilina v znení.
Fakturácia za:
Pol.

Popis

Jednotka

Množstvo

Cena za jedn.

Spolu bez DPH

1

Inštalácia vykurovacích telies v šatniach radiátory, rozvod, fitingy, realizácia
(stavebné a kúrenárske práce)

ks

1

950,00

950,00

Celková suma bez DPH:
DPH 19 %:
K úhrade s DPH 19 %:

950,00 EUR
180,50 EUR
1 130,50 EUR

b) dňa 2.11.2009 faktúru pod číslom 296/2009 ( príloha č. 112 ) od dodávateľa MODRY,
s. r. o. Gabajova 2593/22, 010 01 Žilina v znení.
Fakturácia za:
Pol.

Popis

Jednotka

Množstvo

Cena za jedn.

Spolu bez DPH

1

Havária – inštalácia prepoja DN200 na
filtračnú technológiu – zámočnícke
a zváračské práce, spotrebný materiál

ks

1

1 350,00

1 350,00

Celková suma bez DPH:
DPH 19 %:
K úhrade s DPH 19 %:

1 350,00 EUR
256,50 EUR
1 606,50 EUR

K faktúram neboli priložené objednávky, chýbali kalkulačné listy, súpis prác, aký materiál bol
dodaný, potvrdenia o prevzatí realizovaných prác.
Kontrolovaný subjekt nepreukázateľne použil finančné prostriedky vo výške 2 737 € úhradou
faktúr č. 295/2009 a č. 296/2009.
Kontrolné zistenie č. 58:
Tým, že výdavky boli uskutočnené na základe dodávateľských faktúr, ktoré sú popísané
v častiach 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2.1., 3.2.2, 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., ktorých obsah
nedokazoval skutočnosť priamo ani nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných
záznamov kontrolovaný subjekt porušil § 10 ods. 1 a § 32 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve, čo malo vplyv na preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 4 zákona
o účtovníctve v tom, že z obsahu účtovných dokladov nebolo zrejmé v akom rozsahu boli
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služby alebo práce realizované, aké predmetné práce boli realizované, čo bolo ich
výsledkom, absentoval súpis vykonaných prác, údaje o cene za mernú jednotku a vyjadrenie
množstva, čím neboli dodržané náležitosti preukázateľného účtovného záznamu zákona o
účtovníctve.

3.4.

Rok 2010

3.4.1. Faktúry od dodávateľa Mgr. Karol Čavojský, PlynServis, Gabajova 2593/22, 010 01
Žilina
Pre rok 2010 kontrolovaný subjekt v zastúpení štatutárnym zástupcom ( ďalej len
„objednávateľ“) uzatvoril s dodávateľom Mgr. Karol Čavojský PlynServis, Gabajova 2593/22,
010 01 Žilina rámcovú dohodu č. 2/2010 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorej predmetom je
záväzok dodávateľa poskytovať služby v zmysle svojho predmetu podnikania, predovšetkým
vykonávanie opráv a riešenie havarijného stavu v oblasti technologickej časti bazénovej
technológie a VTZ tlakových, plynových a MaR v objekte Mestskej krytej plavárne Žilina.
V článku IV. cena je uvedené. Objednávateľ predloží dodávateľovi objednávku, na základe
ktorej dodávateľ vypracuje samostatnú cenovú ponuku na predmetné práce.
V článku VI. Platobné podmienky je uvedené. Objednávateľ vystaví písomnú objednávku na
vykonanie potrebných prác v objekte MKP Žilina. Dodávateľ predloží kalkuláciu ceny
vypracovanú v zmysle objednávky. Kalkulačný list musí odsúhlasiť štatutárny zástupca MKP
Žilina, až potom sa môže začať realizácia prác. Dodávateľ po ukončení diela predloží
objednávateľovi najneskôr do 5. tich dní vyúčtovanie, faktúru za vykonané práce, na
odsúhlasenie formálnej a vecnej správnosti. Podkladom na vystavenie faktúry za vykonané
práce bude kalkulačný list, súpis vykonaných prác a použitých materiálov, prevzatie zákazky
zodpovedným zamestnancom. Faktúra musí obsahovať nižšie uvedené údaje a prílohy:
● označenie objednávateľa a dodávateľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
● číslo objednávky alebo zmluvy
● číslo faktúry, resp. daňového dokladu
● deň vystavenia, deň splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia
● označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má faktúra uhradiť
● základ dane – cena bez DPH, výška DPH a celková fakturovaná suma
● pečiatka a podpis oprávneného zástupcu poskytovateľa
● súčasťou faktúry sú prílohy – kalkulačný list, súpis prác, potvrdenie prevzatia realizovaných
prác
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V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený
vrátiť faktúru dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia doplnenej, opravenej faktúry
objednávateľom.
Rámcová dohoda bola podpísaná dňa 30.12.2009 a bola uzatvorená na dobu určitú od 1.1.2010
do 31.12.2010 ( príloha č. 113 ).
V roku 2010 zaevidoval kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr:
a) dňa 13.09.2010 faktúru pod číslom 223/2010 ( príloha č. 114 ) od dodávateľa Mgr.
Karol Čavojský PlynServis, Gabajova 22, 010 01 Žilina v znení.
Fakturácia za: Havarijný stav – výmena kalového čerpadla – práce v zmysle rámc.
zmluvy 2/2010:
Pol.

Popis

Jednotka

Množstvo

Cena za jedn.

Spolu bez DPH

1

kalové čerpadlo VXC DN70 400V

ks

1

1 150,00

1 150,00

2

výmena, inštalácia

ks

1

120,00

120,00

3

materiál, príruby, flex. prípoj, prechody

ks

1

230,00

230,00

Celková suma bez DPH:
DPH 19 %:
K úhrade s DPH 19 %:

1 500,00 EUR
285,00 EUR
1 785,00 EUR

b) dňa 11.10.2010 faktúru pod číslom 249/2010 ( príloha č. 115 ) od dodávateľa Mgr.
Karol Čavojský PlynServis, Gabajova 22, 010 01 Žilina v znení.
Fakturácia za opravu havarijného stavu vykurovania:
Pol.

Popis

Množstvo

Jednotka

Cena za jedn.

Spolu bez DPH

1

výmena expanzomatov - inštalácia expanzomatu, ks
inštalačný materiál

2

490,00

980,00

2

výmena snímača tlaku ÚK Siemens, snímač,
inštalačný materiál

ks

1

450,00

450,00

3

kontrola nastavení, zmena parametrov podľa
zadania, preprogramovanie jednotiek Landis
Gyr

ks

1

850,00

850,00

4

poistný ventil DN 26/6 inštalácia, materiál

ks

1

221,30

221,30

Celková suma bez DPH:
DPH 19 %:
K úhrade s DPH 19 %:

2 501,30 EUR
475,25 EUR
2 976,55 EUR

c) dňa 10.12.2010 faktúru pod číslom 304/2010 ( príloha č. 116 ) od dodávateľa Mgr.
Karol Čavojský PlynServis, Gabajova 22, 010 01 Žilina v znení.
Fakturácia za opravu havarijného stavu vykurovania:
Pol.

Popis

Jednotka
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Množstvo

Cena za jedn.

Spolu bez DPH

1

2
3

výmena termostatických hlavíc
a regulačných ventilov – inštalácia
výmenou ventila, inštalačný materiál,
ventil, termohlavica
vykurovacia skúška systému, protokol

Ks

20

79,00

1 580,00

Ks

1

200,00

200,00

Vypustenie, napustenie a práce na regulácii
MaR - čerpadlá

Ks

1

20,00

20,00

Celková suma bez DPH:
DPH 19 %:
K úhrade s DPH 19 %:

1 800,00 EUR
342,00 EUR
2 142,00 EUR

K faktúre bola priložená objednávka v znení. Objednávame u Vás výmenu termostatických
hlavíc na radiátoroch kancelárií + chodba na poschodí MKP Žilina. Objednávka je zo dňa
01.12.2010 a podpísal ju štatutárny zástupca kontrolovaného subjektu ( príloha č. 117 ).
Objednávka nie je overená predbežnou finančnou kontrolou.
K faktúre bol priložený zápis o vykurovacej skúške vykurovacieho zariadenia zo dňa
9.12.2010.
d) dňa 23.12.2010 faktúru pod číslom 311/2010 ( príloha č. 118 ) od dodávateľa Mgr.
Karol Čavojský PlynServis, Gabajova 22, 010 01 Žilina v znení.
Fakturujeme Vám:
Pol.

Popis

Jednotka

Množstvo

Cena za jedn.

Spolu bez DPH

1

vonkajšie odborné prehliadky tlakových
nádob v zmysle 718/2002 Z. z.

ks VTZ
zariadení

20

69,00

1380,00

Celková suma bez DPH:
DPH 19 %:
K úhrade s DPH 19 %:

1 380,00 EUR
262,20 EUR
1 642,20 EUR

e) dňa 29.12.2010 faktúru pod číslom 312/2010 ( príloha č. 119 ) od dodávateľa Mgr.
Karol Čavojský PlynServis, Gabajova 22, 010 01 Žilina v znení.
Fakturácia za:
Pol.

Popis

Jednotka

1

horná filtrová príruba, materiál pre filter č. 5, ks
6, klapky uzatváracie DN 150

Celková suma bez DPH:
DPH 19 %:
K úhrade s DPH 19 %:

Množstvo

Cena za jedn.

Spolu bez DPH

1

1 630,00

1630,00

1 630,00 EUR
309,70 EUR
1 939,70 EUR

K faktúram neboli priložené objednávky, okrem faktúry pod bodom c), chýbali kalkulačné
listy, súpis prác, potvrdenia o prevzatí realizovaných prác.
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Kontrolné zistenie č. 59:
Tým, že podľa rámcovej dohody č. 2/2010 súčasťou každej faktúry mali byť prílohy a to
kalkulačný list, súpis prác, potvrdenie prevzatia realizovaných prác bol porušený článok VI.
tejto dohody a objednávateľ mal vrátiť uvedené faktúry na doplnenie.

4. Objednávky bez cien a základných náležitostí
4.1.

Rok 2007.

V roku 2007 kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr zaevidoval nasledovné faktúry, ku
ktorým boli priložené objednávky.
a) faktúru pod číslom 333/2007 s objednávkou v znení. Objednávame u Vás Kold Bond
4 x 4,5 kg ( príloha č. 120 ). Faktúra bola vo výške 19 238,70 Sk.
b) faktúru pod číslom 379/2007 s objednávkou na nákup kancelárskeho materiálu bez
uvedenia dodávateľa ( príloha č. 121 ). Faktúra bola vo výške 1 963,50 Sk.
c) faktúru pod číslom 385/2007 s objednávkou na nerezové laná, so svorkami, očnicami,
napinákmi, pružinami bez podpisu štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu
( príloha č.122 ). faktúra bola vo výške 59 935,50 Sk.
Tieto objednávky neboli overené predbežnou finančnou kontrolou zo strany kontrolovaného
subjektu. Na objednávkach neboli uvedené jednotkové ceny za jednotlivé tovary. Celková
výška týchto tovarov uvedených na faktúrach predstavovala sumu 81 137,70 Sk.
4.2.

Rok 2008.

V roku 2008 kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr zaevidoval nasledovné faktúry, ku
ktorým boli priložené objednávky.
a) faktúru pod číslom 207/2008 s objednávkou v znení. Objednávame u Vás prevoz dvoch
basketbalových košov zo Žiliny ( Športová hala ), do Považskej Bystrice ( príloha
č. 123 ). Faktúra bola vo výške 8 796,50 Sk.
b) faktúru pod číslom 221/2008 s objednávkou v znení. Objednávame u Vás odvoz
nebezpečného odpadu podľa nižšie uvedeného zoznamu ( príloha č. 124 ). Faktúra bola
vo výške 3 959,10 Sk.
c) faktúru pod číslom 225/2008 s objednávkou v znení. Objednávame u Vás terénne
úpravy letného areálu, objednávka bez podpisu riaditeľa kontrolovaného subjektu, bez
rozpisu, z čoho terénne práce pozostávajú, merné jednotky, jednotková cena ( príloha
č. 125 ). Faktúra bola vo výške 16 660,00 Sk.
d) faktúru pod číslom 242/2008 s objednávkou v znení. Objednávame u Vás servis
chlórovacieho zariadenia pre rok 2008 ( príloha č. 126 ). Faktúra bola vo výške
6 563,50 Sk.
e) Faktúru pod číslom 274/2008 s objednávkou v znení. Objednávame u Vás Preškolenie
nášho zamestnanca Dušana Geráta ( príloha č. 127 ). Chýba v akej oblasti sa mal
zamestnanec preškoliť a cena za školenie. Faktúra bola vo výške 2 000,00 Sk.
Tieto objednávky neboli overené predbežnou finančnou kontrolou zo strany kontrolovaného
subjektu. Na objednávkach chýbali základné náležitosti popísané pod jednotlivými písmenami.
Celková výška uvedená na faktúrach predstavovala sumu 37 979,10 Sk.
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4.3.

Rok 2009.

V roku 2009 kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr zaevidoval nasledovné faktúry, ku
ktorým boli priložené objednávky.
a) faktúru pod číslom 184/2009 s objednávkou v znení. Objednávame u Vás prenájom
reklamného priestoru na Vašich LCD paneloch
Výroba spotu:
100,- EUR
Prenájom reklamného priestoru
300,- EUR
Celková suma na úhradu ( bez DPH )
400,- EUR
DPH 19 %
76,- EUR
Celková suma na úhradu ( s DPH )
476,- EUR
( príloha č. 128 ). Faktúra bola vo výške 476,- EUR.
b) faktúry pod číslami 201/2009 a 240/2009 s objednávkou v znení. Na základe vašej
ponuky si u Vás objednávame vodnú záchrannú službu a pomocné plavčícke práce
v období od 01.07.2009 do 31.08.2009 podľa potreby ( príloha č. 129 ). Objednávka
neobsahuje cenu za službu a pomocné plavčícke práce. Faktúry boli vystavené
v celkovej sume 714,45 EUR.
c) faktúru pod číslom 331/2009 s objednávkou v znení. Objednávame u Vás odborný
posudok technického stavu konštrukčných a nosných prvkov tobogánu nachádzajúceho
sa pri letných bazénoch MKP Žilina ( príloha č. 130 ). Objednávka neobsahuje cenu za
odborný posudok. Faktúra bola vo výške 133,- EUR.
d) faktúru pod číslom 340/2009 s objednávkou v znení. Objednávame u Vás výrobu
a montáž troch kusov hrázd podľa navrhnutej vizualizácie ( príloha č. 131 ). Na
objednávke chýba podpis riaditeľa kontrolovaného subjektu, cena za jednotkové
množstvo. Faktúra bola vo výške 1 285,20 EUR.
Tieto objednávky neboli overené predbežnou finančnou kontrolou zo strany kontrolovaného
subjektu. Na objednávkach chýbali základné náležitosti popísané pod jednotlivými písmenami.
Celková výška uvedená na faktúrach predstavovala sumu 2 608,65 EUR.
4.4.

Rok 2010.

V roku 2010 kontrolovaný subjekt v knihe došlých faktúr zaevidoval nasledovné faktúry, ku
ktorým boli priložené objednávky.
a) faktúru pod číslom 183/2010 s objednávkou v znení. Objednávame u Vás výrobu
a dodanie a montáž 2 ks bazénových rebríkov podľa ponuky ( príloha č. 132 ),
Objednávka neobsahuje jednotkové ceny a ani cenu za montáž. Ponuka k faktúre
priložená nebola. Faktúra bola vo výške 761,60 EUR.
b) faktúra pod číslom 225/2010 s objednávkou v znení. Na základe predchádzajúcej
cenovej ponuky objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru:
Notebook Toshiba TECRA A11-15Q
MS OEM Office Small Business 2007 Slovak( príloha č. 133 ). Objednávka neobsahuje
jednotkové ceny. Cenová ponuka k faktúre priložená nebola Faktúra bola vystavená vo
výške 1 068,62 EUR,
c) faktúru pod číslom 226/2010 s objednávkou v znení. Na základe predchádzajúcej
cenovej ponuky objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru:
Počítač HP Pro 3120 MT / W7P + XP
Monitor HP LE2001w
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MS OEM Office Small Business 2007 Slovak ( príloha č. 134 ). Objednávka neobsahuje
jednotkové ceny. Cenová ponuka k faktúre priložená nebola. Faktúra bola vo výške
937,60 EUR,
d) faktúru pod číslom 227/2010 s objednávkou v znení. Na základe predchádzajúcej
cenovej ponuky objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru:
Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000 USB
Taška DICOTA Multi Compact New – čierna ( príloha č. 135 ). Objednávka neobsahuje
jednotkové ceny. Cenová ponuka k faktúre priložená nebola. Faktúra bola vo výške
70,21 EUR,
e) faktúru pod číslom 289/2010 s objednávkou v znení. Objednávame u Vás 2 ks SMD led
pás, modré svetlo, vodeodolný ( 150 diód/5 m ), dostačujúci napájací zdroj pre
zapojenie oboch led pásov ( príloha č. 136 ). Objednávka neobsahuje jednotkové ceny.
Faktúra bola vo výške 161,00 EUR.
Tieto objednávky neboli overené predbežnou finančnou kontrolou zo strany kontrolovaného
subjektu. Na objednávkach chýbali základné náležitosti popísané pod jednotlivými písmenami.
Celková výška uvedená na faktúrach predstavovala sumu 2 999,03 EUR.
Podľa § 2 písm. i) v kontrolovanom období platného zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa na účely tohto zákona rozumie hospodárnosťou minimalizovanie
nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich
primeranej úrovne a kvality.
Kontrolné zistenie č. 60:
Tým, že na uvedených objednávkach chýbali ich základné náležitosti a zároveň nebola
uvedená cena za predmet obstarania kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 2 písm. i)
v kontrolovanom období platného zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v tom, že uvedené objednávky boli neúplné a nebola preukázaná hospodárnosť objednaných
tovarov, prác alebo služieb.
5. Výkon predbežnej finančnej kontroly
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vstupoval do zmluvných vzťahov
bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou.
Predbežnou finančnou kontrolou neboli overené uzatvorené zmluvy, ktoré boli kontrolované
v rokoch 2007 – 2010, objednávky, ktoré boli vystavené v kontrolovanom období.
Predbežnou finančnou kontrolou boli overené až samotné faktúry.
Predbežnou finančnou kontrolou sa má overovať každá pripravovaná operácia orgánu verejnej
správy.
Kontrolné zistenie č. 61:
Tým, že kontrolovaný subjekt neoveroval predbežnou finančnou kontrolou žiadnu
pripravovanú finančnú operáciu porušil § 9 ods. 1 a ods. 4 zákona NR SR č. 502/2001 Z.
z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

86

neskorších predpisov v tom, že vôbec nevykonával predbežnú finančnú kontrolu pred
vstupom do záväzku.
6. Faktúry bez evidencie v knihe došlých faktúr
V tejto časti sú popísané faktúry, ktoré neboli zaevidované v knihe došlých faktúr a boli
vyplatené v hotovosti cez pokladňu. Výberovým spôsobom boli prekontrolované faktúry
vyplatené za september 2007, september 2008, december 2009, december 2010.
6.1.

Faktúry za september 2007

V tomto období to boli nasledovné faktúry:
a) dodávateľská faktúra č. 27/2007 zo dňa 4.9.2007 od dodávateľa Tibor OSLANEC,
Gaštanová 41, 010 01 Žilina v znení.
Fakturujem
Vám
za
deratizačné
práce.
Nie
som
plátca
DPH.
Celková fakturovaná suma 3 500,- Sk ( príloha č. 137 ),
b) dodávateľská faktúra č. 10/2007/0897 zo dňa 31.8.2007, vyplatená dňa 4.9.2007 od
dodávateľa ZnakR, spol. r. o. Púchov, Námestie slobody 1 407, 020 01 Púchov za
značky v celkovej fakturovanej sume 7 737,00 Sk ( príloha č. 138 ),
c) dodávateľská faktúra č. 0481000119 zo dňa 06.09.2007 od dodávateľa SODEXHO
PASS SR, s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava za stravné lístky.
Celková fakturovaná suma 41 724,00 Sk ( príloha č. 139 ),
d) dodávateľská faktúra zo dňa 11.9.2007 od dodávateľa Metro Cash & Carry Slovakia,
Prielohy 1, 010 07 Žilina za čistiace a hygienické prostriedky v celkovej fakturovanej
sume 1 158,50 Sk ( príloha č. 140 ),
e) dodávateľská faktúra zo dňa 11.9.2007 od dodávateľa Metro Cash & Carry Slovakia,
Prielohy 1, 010 07 Žilina za nápoje a minerálne vody v celkovej fakturovanej sume
482,50 Sk ( príloha č. 141 ),
f) dodávateľská faktúra zo dňa 13.9.2007 od dodávateľa Metro Cash & Carry Slovakia,
Prielohy 1, 010 07 Žilina za čistiace prostriedky v celkovej fakturovanej sume
467,00 Sk ( príloha č. 142 ),
g) dodávateľská faktúra č. 654518 zo dňa 19.9.2007 od dodávateľa ILLE – Papier – Service
SK, spol. s r. o., Lichardova 16, 909 01 Skalica za hygienické potreby v celkovej
fakturovanej sume 5 521,50 Sk ( príloha č. 143 ),
h) dodávateľská faktúra č. 2007/010 zo dňa 05.09.2007 od dodávateľa HOLZHAUS
SLOVAKIA, s. r. o., Rosinská cesta 8, 011 15 za úpravu, prípravu, upratanie archívu.
Celková fakturovaná suma 8 639,00 Sk ( príloha č. 144 ).
Faktúry neboli overené predbežnou finančnou kontrolou.
Za september 2007 bolo takto vyplatených 8 faktúr v celkovej výške 77 868,50 Sk.
6.2.

Faktúry za september 2008

V tomto období to boli nasledovné faktúry:
a) dodávateľská faktúra č. 24/2008 zo dňa 2.9.2008 od dodávateľa Tibor Oslanec,
Gaštanová 41, 010 01 Žilina v znení.
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Fakturujem
Vám
za
deratizačné
práce.
Nie
som
plátca
DPH.
Celková fakturovaná suma 4 500,- Sk ( príloha č. 145 ),
b) dodávateľská faktúra č. 1095000106 zo dňa 03.09.2008 od dodávateľa SODEXHO
PASS SR, s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava za stravné lístky.
Celková fakturovaná suma 52 957,00 Sk ( príloha č. 146 ),
c) dodávateľská faktúra zo dňa 12.9.2008 od dodávateľa Metro Cash & Carry Slovakia,
Prielohy 1, 010 07 Žilina za čistiace a hygienické prostriedky v celkovej fakturovanej
sume 1 597,50 Sk. Cez pokladňu bolo v hotovosti vyplatených 1 957,50 Sk ( príloha
č. 147 ).
Faktúry neboli overené predbežnou finančnou kontrolou.
Za september 2008 boli takto vyplatené tri faktúry vo výške 59 414,50 Sk.
6.3.

Faktúry za december 2009

V tomto období to bola jedna dodávateľská faktúra od dodávateľa Metro Cash & Carry
Slovakia, Prielohy 1, 010 07 Žilina za kancelárske a hygienické prostriedky v celkovej
fakturovanej sume 146,26 EUR ( príloha č. 148 ).
Faktúra nebola overená predbežnou finančnou kontrolou.
6.4.

Faktúry za december 2010

V tomto období to boli nasledovné faktúry:
a) dodávateľská faktúra č. 1/2010 zo dňa 3.12.2010 od dodávateľa Servis elektroniky Peter
Staník, Petzvalova 18, Žilina za opravu LCD AKAI v celkovej fakturovanej sume
30,- EUR ( príloha č. 149 ),
b) dodávateľská faktúra č. F2021006509 zo dňa 10.12.2010 od dodávateľa PTÁČEK –
veľkoobchod, a. s. , Vajnorská 140, 831 04 Bratislava za tmel v celkovej fakturovanej
sume 4,97 EUR ( príloha č. 150 ),
c) dodávateľská faktúra č. F2021006619 zo dňa 16.12.2010 od dodávateľa PTÁČEK –
veľkoobchod, a. s. , Vajnorská 140, 831 04 Bratislava za šróbenie v celkovej
fakturovanej sume 3,26 EUR ( príloha č. 151 ),
d) dodávateľská faktúra č. 0/0(026)0030/00003274 zo dňa 29.12.2010 od dodávateľa
Metro Cash & Carry Slovakia, Prielohy 1, 010 07 Žilina za USB kľúče v celkovej
fakturovanej sume 8,35 EUR ( príloha č. 152 ).
Faktúry neboli overené predbežnou finančnou kontrolou.
Za december 2010 boli takto vyplatené 4 faktúry v celkovej výške 46,28 EUR.
Podľa v kontrolovanom období platného § 2 písm. h) zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa na účely tohto zákona rozumie finančnou operáciou príjem alebo
použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon
majetkovej povahy.
Podľa v kontrolovanom období platného § 9 ods. 4 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov finančné operácie nebolo možné vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia
predbežnou finančnou kontrolou.
Kontrolné zistenie č. 62:
Tým, že kontrolovaný subjekt vyplatil v hotovosti faktúry za september 2007 vo výške
77 868,50 Sk, za september 2008 faktúry vo výške 59 414,50 Sk, za december 2009 faktúru vo
výške 146,26 EUR, faktúry za december 2010 vo výške 46,28 EUR porušil § 9 ods. 4 zákona
NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tom, že vyplatenie faktúr nebolo možné
vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou
v nadväznosti na § 9 ods. 1 v tom, že neoveril hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť týchto
výdavkov.
Záver
V tejto správe sú popísané zistenia, ktoré poukazujú na to, že v kontrolovanom subjekte
absentovala vnútorná kontrola a zlyhal kontrolný systém zo strany zriaďovateľa ako i zo
strany útvaru hlavného kontrolóra mesta.
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