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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku kontrol, ktoré boli vykonané v súlade so 
schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 – uznesenie č. 17/C.5 z 29.6.2016. 

Cieľom kontrol bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, dodržiavanie a uplatňovanie zmluvných vzťahov, týkajúce sa predmetu 
kontroly, so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom mesta. 

Kontrola – použitie kapitálových prostriedkov na investičnú akciu „Rekonštrukcia ZŠ Zemanská 
v Krompachoch“  

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku kontroly a povinná osoba (kontrolovaný subjekt) Mestský 
úrad Krompachy neprijíma opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 

Vykonanou kontrolou za kontrolované obdobie nebolo v kontrolovanom subjekte zistené závažnejšie 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov, týkajúcich sa predmetu 
kontroly. V dôsledku toho je vypracovaná správa o výsledku kontroly, návrh správy o výsledku 
kontroly sa nevypracúva. Povinná osoba (kontrolovaný subjekt) Mestský úrad Krompachy neprijíma 
opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
 
Mesto Krompachy sa v roku 2013 rozhodlo realizovať investičnú akciu rekonštrukcia Základnej školy 
na Zemanskej ulici v Krompachoch (ďalej len rekonštrukcia) za účelom odstránenia tepelno- 
technických porúch objektu školy a telocvične, ktoré sú vzájomne prepojené chodbou, s možnosťou 
využitia dotácie z európskych fondov a vlastným spolufinancovaním mesta. Pre odstránenie týchto 
porúch projekt rieši: zateplenie fasády a strechy školy; výmenu otvorových konštrukcií; rampu a WC 
pre imobilných; vybavenie učební; IKT vybavenie; výmenu dverí za dvere protipožiarne podľa 
protipožiarneho projektu; termostatizáciu kúrenia (regulácia vykurovacej sústavy).  
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej len MsZ) prijalo dňa 25.9.2014 uznesenie č. 43/B.1, 
ktorým schvaľuje: a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1-1-2014/01 za účelom realizácie 
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Zemanská, ........; b) zabezpečenie realizácie projektu 
mestom po schválení žiadosti o NFP .........; c) financovanie projektu vo výške 5 % t.j. 28 850,67 € 
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 577 013,40 €.  

Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na danú rekonštrukciu školy bolo vypracované 
spoločnosťou GRIFF spol. s r. o., Košice, s ktorou bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 02/2013 dňa 
27.6.2013.  Vypracovanie a dodanie diela bolo v súlade s čl. 5.1. danej zmluvy. Odovzdávací protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela bol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán dňa 
30.9.2013. Cena projektových prác v zmysle čl. 7.1. činí 5 650 € bez DPH (zhotoviteľ nie je platcom 
DPH). Zhotoviteľ diela vystavil mestu faktúru č. 20131101 (interné č. fa 1227/13) dňa 4.11.2013 za 
vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 5 650 €. Dátum splatnosti 18.11.2013, dátum úhrady 
20.11.2013, t.j. dva dni po termíne splatnosti, zhotoviteľ si neuplatnil zmluvnú pokutu (čl. 7.3. zmluvy).  

Stavebné povolenie bolo vydané 15.5.2014, č. 143/648-4/2014/SP-R/Čá. 

Na základe výzvy – kód výzvy ROP-1-1/2014/01, vyhlásenej 3.7.2014 v rámci Regionálneho operačného 
programu, mesto Krompachy (ďalej len mesto) zaslalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej 
len NFP). Mesto splnilo podmienky a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
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republiky (ďalej len ministerstvo) zaslalo mestu – dátum doručenia 23.12.2014 – Rozhodnutie 
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo dňa 18.12.2014, v ktorom uvádza schválenie 
prijatej žiadosti (dňa 1.10.2014) v rámci vyhlásenej výzvy. Výška NFP činí najviac 548 162,73 € (t.j. 
95%), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 577 013,40 € (t.j. 100 %), čo 
je v zmysle čl. 3.1. zmluvy, uzatvorenej medzi ministerstvom a mestom dňa 9.1.2015 - Zmluva 
o poskytnutí NFP, č. zmluvy Z2211012082601. Ukončenie projektu je najneskôr do 30.11.2015 
(Dodatok č. 1 zmluvy). K danej zmluve bol dňa 9.11.2015 uzatvorený a oboma zmluvnými stranami 
podpísaný Dodatok č. 1/DZ221101208260101 (ďalej len Dodatok č. 1). V zmysle tohto Dodatku č. 1 
maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu projektu predstavuje 402 973,94 €, z toho NFP činí 
maximálne 382 825,24 €, t.j. 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Suma 
20 148,00 € predstavuje 5 % spoluúčasť mesta.  

Mesto zabezpečenie procesu  verejného obstarávania uskutočnilo prostredníctvom firmy MP Profit, 
s.r.o. Bratislava – Mandátna zmluva č. 388/2014 a č. 389/2014 . Za vykonanie verejného obstarávania 
(ďalej len VO) bola danou spoločnosťou fakturovaná suma 1 200 € (č. int. fa 388/15) a suma 1 200 €  
(č. int. fa 389/15). Obe faktúry boli uhradené v termíne splatnosti. Výzva na predkladanie ponúk 
(podlimitné zákazky) bola zverejnená vo Vestníku č. 25/2015 dňa 4.2.2015. Mesto prebralo celú 
dokumentáciu k VO – Preberací protokol dňa 13.10.2015.  Mesto danú dokumentáciu zaslalo na 
riadiaci orgán, t.j.  ROP - ministerstvo, ktorý akceptoval dokumentáciu a zmluvu o dodaní diela 
a objednávku na stavebné práce (dňa 28.10.2015).   
Zo súčastí projektu – vybavenie tried a IKT vybavenie, verejné obstarávanie bolo zabezpečené 
zamestnankyňou mesta, robené cez EKS (elektronický kontraktačný systém). 
Na základe výsledku verejného obstarávania s úspešným uchádzačom bola uzatvorená medzi mestom 
Krompachy a firmou Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB, Prešov Zmluva o dielo dňa 2.10.2015, 
predmetom ktorej je realizácia stavebných a všetkých na nich nadväzujúcich a s nimi súvisiacich prác 
predmetnej investičnej akcie. Cena za vykonanie diela činí 377 000 € s DPH. 
Mesto odovzdalo stavenisko a zhotoviteľ prebral stavenisko dňa 7.10.2015, dokladované Zápisom 
z odovzdania a prevzatia staveniska.  Stavba bola odovzdaná dňa 30.11.2015 – Zápis o odovzdaní 
a prevzatí budovy alebo stavby. Lehota na dokončenie výstavby (podľa zmluvy 63 kalendárnych dní od 
začatia vykonávania diela) bola dodržaná, s výrokom „bez závad“ a dohoda o opatreniach a lehotách 
pre odstránenie nedorobkov a vád „nie sú potrebné“. 
Na základe výsledku verejného obstarávania robené cez EKS, s úspešným uchádzačom bola uzatvorená 
so spoločnosťou Interiéry Riljak, s.r.o. Oravský Podzámok Kúpna zmluva č. Z201521309_Z (dňa 
26.8.2015 aj Dodatok č. 1 z toho dňa), predmetom zmluvy je školský nábytok – vybavenie tried, stoly 
a stoličky – dovybavenie školskej jedálne v celkovej cene 10 987 € vrátane DPH. Odovzdávací 
a preberací protokol k danej zmluve z 30.11.2015. Súpis vád a nedorobkov s výrokom – bez závad. 
Na základe výsledku verejného obstarávania robené cez EKS, s úspešným uchádzačom bola uzatvorená 
so spoločnosťou jimp in!, s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva č. Z201521337_Z (dňa 26.8.2015), predmetom 
zmluvy je IKT vybavenie učební v celkovej cene 14 986,94 € vrátane DPH. Odovzdávací a preberací 
protokol k danej zmluve z 30.11.2015. Súpis vád a nedorobkov s výrokom – bez závad.  
Následne školský nábytok – komplet  a IKT vybavenie – komplet bolo protokolárne odovzdané 
základnej škole, prevzatie podpísané riaditeľkou školy. 

Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 22.12.2015 pod č. 735/2240-6/2015/KK-R/SI, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 23.12.2015. 

Interný doklad z 22.12.2015 na oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja – žiadosť o zaradenie 
stavby a technického vybavenia na základe projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Zemanská“ do 
majetku mesta: stavebné práce spolu  374 523,38 €; IKT v hodnote 14 986,94 €; interiér v hodnote 
10 987 €, čo činí 400 497,32 €. Projekčné práce vo výške 5 650 €. Projekt spolu v celkovej hodnote  
406 147,62 €. Uvedené ceny sú s DPH. 
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Zhotoviteľom – MOVYROB – boli vystavené súpisy vykonaných prác za dané obdobie, ktoré následne 
boli odsúhlasené zhotoviteľom a objednávateľom. Na základe odsúhlasených súpisov prác zhotoviteľ 
vystavil objednávateľovi faktúry na finančnú čiastku zodpovedajúcu vykonaným prácam za dané 
obdobie. Dané faktúry boli objednávateľom odsúhlasené, bol vyhotovený krycí list a náležitosti 
v zmysle interných predpisov mesta, je preukázané vykonanie predbežnej finančnej kontroly, 
zverejnenie na webovom sídle mesta. 
Faktúry dodané zhotoviteľom MOVYROB: 
KDF     výška €  splatnosť  úhrada   
č. 1438/15 186 014,96  22.12.2015  03.12.2015 
č. 1671/15 188 508,72  09.02.2016  28.12.2015 

Faktúra dodaná dodávateľom Interiéry Riljak:  
č. 1664/15   10 987,00  02.02.2016  28.12.2015 

Faktúra dodaná dodávateľom jump in!: 
č. 1661/15   14 986,94  30.01.2016  28.12.2015 

Výška fakturovanej sumy bola členená na 5 % spoluúčasť mesta, 10 % zo štátneho rozpočtu 
(ministerstva) a 85% z finančných prostriedkov EÚ. 

Mesto podalo tri žiadosti o platbu (ŽoP) formou:  
- predfinancovania: ŽoP č. 1 z 23.10.2015 (suma 186 014,96 €) 
- zúčtovanie predfinancovania ŽoP č. 1: ŽoP č. 2 zo 7.12.2015 
- záverečná žiadosť o platbu formou refundácie: ŽoP č. 3 z 27.1.2016 (214 482,66 €) 

V jednotlivých ŽOP si Mesto nárokovalo len oprávnené výdavky. Neoprávnené výdavky neboli. 

Celková fakturovaná suma na základe vystavených faktúr predstavuje 400 497,62 €. Úhrada faktúr vo 
výške 400 497,62 €. 
Cena diela realizácie stavebných a všetkých na nich nadväzujúcich a s nimi súvisiacich prác na základe 
Zmluvy o dielo - zhotoviteľ MOVYROB - činí 377 000 €, v skutočnosti fakturované 374 523,68 € 
(186 014,96 + 188 508,72), čím 2 476,32 € ostalo nevyčerpané.  
Cena za dodanie školského nábytku, dovybavenia školskej jedálne bola čerpaná vo výške v zmysle 
Kúpnej zmluvy, t.j. 10 987 €, obdobne za vybavenie IKT učební, t.j. 14 986,94 €. 
 
Mestu boli poukázané finančné prostriedky vo výške 380 472,73 €. Suma 20 024,89 € predstavuje 
spoluúčasť na financovaní projektu vo výške 5 %. 
 
Konštatujem, zo strany poskytovateľa NFP boli uskutočňované kontroly na mieste k jednotlivým ŽOP 
na nárokované oprávnené výdavky za účelom dodržania zmluvných podmienok. Z jednotlivých kontrol 
boli vypracované správy, podrobne obsahujúce zistenia - z kontroly účtovných dokladov, kontroly 
projektovej dokumentácie a dodržania znenia Zmluvy o poskytnutí NFP, kontroly skutočného dodania 
tovarov, vykonaných prác a poskytnutia služieb v rámci danej ŽOP, kontroly publicity projektu. 
Výsledky kontroly s uvedením – bez závad, neoprávnené výdavky neboli zistené. Kontroly boli robené 
aj fyzicky priamo v areáli a priestoroch základnej školy. 
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Kontrola – použitie finančných prostriedkov na údržbu verejnej zelene, parkové úpravy a čistenie 
miestnych komunikácií  

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku kontroly v kontrolovanom subjekte (povinná osoba) – 
Mestský úrad Krompachy. Boli prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a v termíne do 
31.12.2016  povinná osoba má predložiť hlavnej kontrolórke písomnú správu o splnení opatrení 
prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení 
zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa 
osobitného predpisu. 
Povinnej osobe bol Návrh správy o výsledku kontroly doručený dňa 12.10.2016. Povinná osoba 
v určenej lehote do 18.10.2016 mala podať oprávnenej osobe námietky k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam, opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených 
v Návrhu správy o výsledku kontroly. Povinná osoba poslala Pripomienky a doplnenie návrhu opatrení 
k danej kontrole. 

Mesto Krompachy (ďalej len mesto) vykonáva činnosti údržby verejnej zelene a čistenie mesta 
svojpomocne prostredníctvom aktivačných pracovníkov vo vlastnej réžii a pomocou dodávateľa – 
zhotoviteľa, t.j. prostredníctvom obchodnej spoločnosti, v ktorej malo mesto 30,52 % podiel 
zabezpečovalo mesto služby spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním TKO, prevádzku, údržbu 
a opravu verejného osvetlenia, údržbu verejnej zelene, prevádzku a údržbu verejných cintorínov, 
údržbu a opravu miestnych komunikácií, čistenie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Na výkon 
všetkých týchto činností  uzatvorilo mesto so spoločnosťou zmluvy. 
Dňa 30.1.2013 bola uzatvorená Rámcová zmluva medzi mestom - objednávateľ a spoločnosťou Ekover, 
s.r.o. Spišské Vlachy - zhotoviteľ (ďalej len Ekover) na dobu určitú s účinnosťou od 1.1.2013 do 
31.12.2018  na činnosti, uvedené v čl. III. Rámcovej zmluvy. V súlade s čl. IV. bod 2. Rámcovej zmluvy 
podľa požiadaviek objednávateľa upravených v ročných zmluvách bude zhotoviteľ vykonávať činnosti, 
uvedené v písm. a) až g), t.j. okrem iného: mechanické a ručné čistenie ulíc chodníkov a komunikácií, 
údržba verejnej zelene. 
Dňa 20.2.2015 bola uzatvorená Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu 
a výkonu iných činností č. 19/2015 (ďalej len Ročná zmluva) medzi mestom a spoločnosťou Ekover na 
dobu určitú s účinnosťou od 1.1.2015 do 31.12.2015. Odmeny za výkon činností, na ktorej sa zmluvné 
strany dohodli, je stanovená v čl. VI. a príslušných prílohách danej Ročnej zmluvy – príloha č. 3 a príloha 
č. 4. Odporúčam číslovať príloha č. 3a až príloha č. 3d, príloha č. 4a až príloha č. 4c. Príloha č. 3 zahŕňa 
plán použitia finančných prostriedkov v predpokladanej výške na celé obdobie, t.j. celý rok, vypočítanej 
na základe skutočnosti predchádzajúceho obdobia. Jednotkové ceny sú uvedené v prílohe č. 4 zmluvy. 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schválilo dňa 15.12.2014 programový rozpočet mesta 
Krompachy na rok 2015 uznesením č. 2/D.15.  

Program 

Schválený 
rozpočet      
rok 2015 

€ 

Rozpočet po 
úpravách     
rok 2015               

€ 

Skutočnosť k 31.12. 

2015               
€ 

2014               
€ 

2013               
€ 

11.1 20 000 27 000 26 837 29 566 16 642 

6.4 44 000 60 320 59 218 46 393 51 477 

Schválený rozpočet použitia finančných prostriedkov na údržbu verejnej zelene, parkové úpravy – 
program 11.1 a čistenie miestnych komunikácií – program 6.4, ktoré sú predmetom kontroly, bol 
v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami. 
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Rozpočtové opatrenie č. 30, schválené uznesením MsZ č. 8/C.8 dňa 26.08.2015, úprava rozpočtu 
v rámci bežných výdavkov vo výške + 7.000,- € na údržbu verejnej zelene.  
Rozpočtové opatrenie č. 51, schválené uznesením MsZ č. 11/C.6 zo dňa 08. 12. 2015, úprava rozpočtu 
v rámci bežných výdavkov vo výške + 8.000,- € na čistenie verejných priestranstiev. 
Rozpočtové opatrenie č. 56 zo dňa 10. 12. 2015, schválené primátorkou mesta, úprava rozpočtu 
v rámci bežných výdavkov vo výške + 3.000,- €, presunom finančných prostriedkov na výdavky spojené 
s čistením verejných priestranstiev. 
Rozpočtové opatrenie č. 61 zo dňa 14. 12. 2015, schválené primátorkou mesta, úprava rozpočtu 
v rámci bežných výdavkov vo výške + 2.200,- €, presunom finančných prostriedkov na výdavky spojené 
s čistením verejných priestranstiev. 
Rozpočtové opatrenie č. 78 zo dňa 22. 12. 2015, schválené primátorkou mesta, úprava rozpočtu 
v rámci bežných výdavkov vo výške + 3.120,- €, presunom finančných prostriedkov na čistenie 
verejných priestranstiev – jesenné upratovanie. 
Navŕšenie finančných prostriedkov na údržbu verejnej zelene v celkovej výške 7 000 € (RO č. 30). 
Navŕšenie finančných prostriedkov na čistenie miestnych komunikácií v celkovej výške 16 320 € (RO  
č. 51, č. 56, č.61, č. 78). 

Mesto vykonávalo monitorovanie a hodnotenie stanovených cieľov programového rozpočtu k 30.6. 
a k 31.12. roka 2015, čo v zmysle § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje 
hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa zákona o obecnom zriadení a monitoruje a hodnotí 
plnenie programov obce. Záverečný účet mesta za rok 2015 obsahoval hodnotenie programového 
rozpočtu, čo bolo v súlade s § 16 ods. 5 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. 
V rámci programového rozpočtovania sa má sledovať a hodnotiť plnenie určených zámerov a cieľov, 
resp. dosahovanie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a aby dostatočným monitorovaním 
a hodnotením bolo možné jednoznačne určiť účinnosť preverovaných služieb. 

Zo záverečného účtu mesta Krompachy za rok 2015: 
Podprogram 6.4: Čistenie mesta 

 2015 Skutočnosť % 

Rozpočet 
podprogramu (v EUR) 

60 320 59 218 98,2 

 

Zodpovednosť Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb   

Cieľ Zabezpečiť čisté verejné priestranstvá 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Výmera čistených priestranstiev v m2 za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota 

4 460 4 700 4 700 4 700      

Skutočná 
hodnota 

4 460 4 460 4 460 4 460      

 
Komentár k podprogramu: Náklady na čistenie chodníkov po zime,  zametanie verejných 
priestranstiev, čistenie verejných priestranstiev po kultúrnych  a spol. akciách ručné a strojné – 
dodávateľský, náklady na čistiaci voz.  
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Vyhodnotenie: Miestne komunikácie – cesty, chodníky a verejné priestranstvá boli čistené ručne 
využívaním AČ a univerzálnym čistiacim strojom Ladog - zabezpečované po dohode v zmysle zmluvy. 

Podprogram 11.1: Verejná zeleň, revitalizácia a údržba 

 2015 Skutočnosť % 

Rozpočet 
podprogramu (v EUR) 

27 000 26 837 99,4 

 

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby,  ŽP a technických služieb  

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných 
priestranstvách. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Výmera udržiavanej zelene v tis. m2 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota 

40  40  40 70      

Skutočná 
hodnota 

88 88 88 88      

 
Komentár k podprogramu:  Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, drevín, výsadba kvetinových 
záhonov, nákup benzínu  a náhradné . diely do kosačky a píly,  údržba starých a ohrozujúcich stromov 
v parku  na verejných priestranstvách. 
Vyhodnotenie: :  zakúpené hlavne kvetiny, prevádzaná bežná údržba zelene a verejných priestranstiev 
a taktiež zabezpečené opravy a dokúpenie techniky, nákup PHM na kosenie trávnikov a strihanie 
drevín. Kosenie zabezpečované podľa potreby a z veľkej časti vlastnými silami. 

Kontrolou zistené: skutočnosť čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v roku 2015 na 
úpravu verejnej zelene (ďalej len VZ) činila 26 837,25 €. Z toho finančné prostriedky na úpravu VZ 
prostredníctvom:  
- spoločnosti  Ekover vo výške 25 180,65 €,  
- robené svojpomocne aktivačnými pracovníkmi (v rámci aktivačných prác):  

- materiál (Altan) 524,28 €, 
- oprava prevodovky (R.O.R.) 93,06 €, 
- ďalší drobný materiál 52,92 €, 
- prípravok proti burine 158,80 € (z toho 5 € hnojivo), 
- benzín do kosačiek 800,29 €, pri priemernej cene 1,39 €/l je spotreba 576 l, 
- olej do krovinorezov 27,25 €. 

Z uvedeného vyplýva, úprava VZ bola financovaná vo výške 93,83 % z celkových nákladov dodávateľsky 
a vo výške 6,17 % svojpomocne. Mesto nemá zriadené kompostovisko na biologický odpad rastlinného 
pôvodu z parkov a záhrad, z ktorého preosiaty kompost by mohol byť použiteľný napr. na hnojenie, na 
rekultiváciu plôch, resp. daný občanom.   
K dodávateľskej faktúre za služby je priložený Protokol o odovzdaní a prevzatí verejno-prospešných 
služieb (ďalej len Protokol) za príslušné obdobie – za uplynulý mesiac. Protokol vypracovaný 
dodávateľom, napr. za obdobie 1.3. – 31.3.2015 vypracovaný 13.4.2015, prevzatie a podpis pracovníka 
za mesto 13.4.2015; za obdobie 12.5. – 31.5.2015 bez dátumu vypracovania, podpis za dodávateľa a za 
mesto áno; ... . Nebolo preukázané priebežné prebratie a odkontrolovanie vykonaných prác počas 
mesiaca na plochách s danými pracovníkmi, t.j. prvotné interné doklady, preukazujúce vecnú a časovú 
súvislosť s výdavkami, čo nie je v súlade s § 8 a § 32 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. 
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Z uvedeného nie je možnosť konštatovať opodstatnenosť, resp. neopodstatnenosť vynaložených 
výdavkov.  
Faktúra č. 1162/15, došla 18.8.2015,  za rekonštrukciu parkov a sadovnícke úpravy za 7/2015 vo výške 
5 244 €, k faktúre Protokol – VZ za obdobie 11.3. – 9.7.2015, vypracovaný 5.8.2015, práce prevzal 
18.8.2015 - podpis pracovníka za mesto. Z protokolu:  
- materiál: 651,168 € (výdajka č. 10/2015 – kvetináče 8 ks, truhlík 16 ks, letnička 170 ks, balkónový kvet 
30 ks, mulčovacia kôra 1 ks, substrát 5 bal.), 
- doprava: 340,20 € - Rožňava, Poľsko, 
- montáž kvetináčov: 217,44 €, 
- subdodávka: záhradnícke služby A. Mrázová 4 035,192 €. 
Subdodávka: záhradnícke služby A. Mrázová fakturované spoločnosti Ekover (č. fa 4/15, došla im 
23.6.2015) vo výške 2 924,05 €, nie je platcom DPH. K faktúre č. 4/15 príloha, tvorí rozpis pracovných 
nákladov za čo, jednotku množstva, jednotkovú cenu, odobraté množstvo, cenu celkom. Jednalo sa 
o návrh výsadby, vymeranie plôch, rýľovanie, obrobenie pôdy, ..., založenie záhonu pre výsadbu, 
výsadbu letničiek, hnojenie, plnenie truhlíkov, t.j. rozpis pracovných nákladov (492,45 €), následne 
rozpis materiálových nákladov (2 348,70 €) – hnojivá, rastliny (14 druhov v celkovom množstve 2 581 
ks), dreviny (1 druh v množstve 3 ks), truhlíky, rozpis nákladov na dopravu (82,90 €) – dňa 20.5., 23.5. 
a 26.5.2015. Rozdiel medzi fakturovanou cenou spoločnosťou Ekover mestu za subdodávku je   
o 1 111,142 € naviac v porovnaní s cenou subdodávateľa spoločnosti Ekover. Navŕšenie je z dôvodu  
15 % prirážky a 20 % DPH. Kontrolovaný subjekt zadal vykonávanie týchto činností dodávateľovi - 
spoločnosti Ekover bez toho, aby si analýzou overil, či takýto spôsob bude pre neho hospodárnejší 
a efektívnejší. Keďže cieľom podnikateľov je dosahovanie zisku, je možné predpokladať, že objednanie 
týchto činností priamo u napr. Záhradnícke služby A. Mrázová, by bolo pre kontrolovaný subjekt 
výhodnejšie, ako keď sú činnosti vykonávané dodávateľským spôsobom a cez subdodávateľa. Na 
základe tejto skutočnosti odporúčam vypracovať analýzu, ktorá by preukázala  hospodárnejší 
a efektívnejší spôsob výkonu takýchto činností, porovnávaním vykonávania týchto činností 
dodávateľským spôsobom a vo vlastnej réžii priamym zadaním, nie cez subdodávateľa.  

Skutočnosť čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v roku 2015 na čistenie mesta činila  
59 218 €. Z toho finančné prostriedky na čistenie mesta:  
- prostredníctvom spoločnosti  Ekover vo výške  56 252,34 €, čo predstavuje 95 % z celkových nákladov, 
- „svojpomocne“: oprava Ladog vo výške 345,46 €, 
      materiál (mop, zámok, nafta): 44,48 €, 
      Piaggio: pohonné hmoty: 363,30 €, 
                      prezutie pneumatík, STK, náhradný kľúč: 54,40 €, 
        lokalizácia služieb: 119,88 €, 
        opravy (Neupaver): 1 681,49 €, 
        súčiastky, náhradné diely: 356,32 €. 
K dodávateľskej faktúre za služby je priložený Protokol za príslušné obdobie – za uplynulý mesiac, 
vypracovaný a podpísaný dodávateľom, za mesto prevzatie služieb podpísané pracovníkom. Súčasťou 
Protokolu je Evidencia výkonov – malé úžitkové vozidlo (ďalej len evidencia), podpísaná pracovníkom, 
ktorý vypracoval a pracovníkom, ktorý realizoval. V evidencii je uvedený dátum realizovania výkonu, 
evidenčné číslo vozidla, lokalita a uvedenie úlohy, doba trvania – čas v hodinách. V Protokole je tento 
čas násobený počtom pracovníkov. V evidencii počet pracovníkov sa neuvádza. Nebolo preukázané 
priebežné prebratie a odkontrolovanie vykonaných prác počas mesiaca s danými pracovníkmi, t.j. 
prvotné interné doklady, preukazujúce vecnú a časovú súvislosť s výdavkami, čo nie je v súlade s § 8  
a § 32 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. Z uvedeného nie je možnosť konštatovať 
opodstatnenosť, resp. neopodstatnenosť vynaložených výdavkov.  
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Kontrolou zistené, u väčšiny došlých faktúr úhrada zo strany mesta – kontrolovaného subjektu, bola 
po dobe splatnosti. Zhotoviteľ (Ekover) si neuplatnil zmluvnú pokutu v zmysle čl. VII. bod 1. Ročnej 
zmluvy.  Žiadam zabezpečiť včasné platby, aby nedošlo k pokutovaniu a tým zvýšeniu nákladov, čo je 
nehospodárne a neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov.  
Kontrolou bolo zistené, kontrolovaný subjekt vykonával predbežnú finančnú kontrolu, t.j. overil 
finančnú operáciu PFK, avšak boli zistené prípady, keď  chýbal druhý podpis (všetko podpisoval jeden), 
čím nie je dodržaný § 9 a § 9a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
v z.n.p..  
Kontrolou bolo zistené, zmluvy, dodatky k príslušnej zmluve a faktúry, týkajúce sa predmetu kontroly, 
vybraté náhodným výberom, sú zverejnené na webovom sídle mesta, čo je v súlade so zákonom  
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p., avšak kontrolou bolo zistené, že zmluva 
„Iné_016/2015“ zverejnená v pdf súbore sa nedala otvoriť (aj iné zmluvy). O tejto skutočnosti som 
informovala zamestnanca, ktorý má v náplni zverejňovanie. Na základe jeho vyjadrenia, obrátil sa na 
spoločnosť Datalan, a.s., ktorá zabezpečuje službu na webovej stránke mesta – Digitálne mesto 
Krompachy. Od spoločnosti prišla odpoveď, že konkrétne u zmluvy INÉ_016/2015 ide o špecifický 
prípad, jedná sa o technologický problém, na ktorom pracujú. Kontrolou 17.10.2016 bolo zistené, 
zverejnenú zmluvu „Iné_016/2015“ bolo možné otvoriť a v zobrazení súvisiacich položiek boli 
zverejnené k danej zmluve súvisiace faktúry. Spoločnosť na vzniknutom stave naďalej intenzívne 
pracuje.  

Na základe kontrolných zistení hlavná kontrolórka odporúčala kontrolovanému subjektu prijať šesť 
opatrení na nápravu zistených nedostatkov, plus dve opatrenia prijal kontrolovaný subjekt.  
Kontrolovaný subjekt má v lehote do 31.12.016 predložiť písomný zoznam splnených prijatých 
opatrení.  

 
 

V Krompachoch, dňa 20.10.2016 

        Ing. Mária Tomašová 
          hlavná kontrolórka 
 


