SPRÁVA O VÝSLEDKU VYKONANÝCH KONTROL
KONTROLA č. 7/2014
Kontrolovaný subjekt:

Predmet kontroly:

Centrum voľného času
Komenského ulica č. 1163
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 37812840
Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie mesta - Centrum
voľného času, Kysucké Nové Mesto

Kontrolované obdobie: rok 2013
Miesto a čas vykonania kontroly: máj – október 2014, MsÚ Kysucké Nové Mesto
Kontrola bola vykonaná v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I.
polrok 2014, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 189/2013 zo dňa 12.12.2013.
Základným cieľom kontroly bolo preveriť zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri
hospodárení s finančnými prostriedkami, ktoré boli rozpočtovej organizácii zverené, kontrola
príjmov, výdavkov a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení
mesta a interných predpisov kontrolovaného subjektu.
Kontrolné zistenia:
Centrum voľného času je rozpočtová organizácia mesta, ktorá je školským výchovno-vzdelávacím
zariadením, zriadeným pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti
detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Hospodári samostatne podľa
schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej zriaďovateľ určil zo svojho rozpočtu.
Rozpočet kontrolovaného subjektu na kontrolované obdobie bol schválený dňa 13.12.2012,
uznesením mestského zastupiteľstva č. 234/2012. V priebehu kontrolovaného obdobia bol
rozpočet dvakrát upravený, a to uznesením č. 84/2013, zo dňa 12.06.2013 a uznesením
č. 171/2013, zo dňa 12.12.2013.
Kontrolovanému subjektu boli v priebehu roku 2013 poukázané z rozpočtu zriaďovateľa finančné
prostriedky v celkovej výške 199 383,50 € v členení:
a) vlastné príjmy kontrolovaného subjektu za rok 2013 vo výške 3 470,50 €,
b) finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 130 870,- €,
c) finančné prostriedky na 5 % navýšenie miezd vo výške 2 276,- €,
d) finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 62 767,- €.

a)

Kontrola príjmov

Kontrolovaný subjekt organizoval a uskutočnil okrem inej činnosti aj rekondičný pobyt diabetikov
v Kežmarských žľaboch, tri týždenné prímestské tábory – Túlavý autobus, tri liečebno-pobytové
tábory v Chorvátsku. Uvedené aktivity realizoval ako rozpočtová organizácia mesta, na základe
plánu svojej činnosti na príslušný školský rok. Rovnako zorganizoval poznávací zájazd do Prahy
v čase od 17.10 do 20.10.2013, sústredenia, exkurzie a výlety. Za účasť žiakov na uvedených
aktivitách vyberal poplatky vo výške, ktorú sám stanovil.

Na príjmový účte kontrolovaného subjektu boli za uvedené aktivity poukázané iba finančné
prostriedky, ktoré kontrolovaný subjekt vybral od rodičov žiakov v sume 1 440,- € za jarný
prímestský tábor – Túlavý autobus. Ostatné príjmy za vykonané aktivity, ktoré spoplatnil nad
rámec platného všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2008 v znení dodatku č. 1 (účinné od
01.09.2009) neviedol na svojom príjmovom účte. S uvedenými príjmami hospodáril mimo
schváleného rozpočtu a bez toho, aby uvedené príjmy oznámil zriaďovateľovi. Služobné cesty, na
ktoré v súvislosti s touto činnosťou boli zamestnanci vyslaní, neboli vykonané na základe
cestovných príkazov, ani zúčtované v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z., či internou smernicou
kontrolovaného subjektu.
Kontrolovaný subjekt previedol na účet cudzích prostriedkov, na úhradu miezd a odvodov za
zamestnancov za mesiac december 2012 finančné prostriedky, s ktorých nevyčerpaný zostatok
previedol na svoj výdavkový účet. Nevyčerpanú sumu v priebehu kontrolovaného obdobia
neodviedol na príjmový účet mesta.

b)

Kontrola výdavkov

Čerpanie rozpočtu
Kontrolovaný subjekt, ako subjekt verejnej správy je povinný pri klasifikácii svojich výdavkov
dodržiavať opatrenie Ministerstva financií SR, podľa ktorého sa jednotlivé výdavky triedia.
Kontrolou bolo zistené, že Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na
účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12 za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013 predložil
kontrolovaný subjekt zriaďovateľovi v dvoch rozdielnych verziách, ktoré uvádzajú rozdielne
čerpanie rozpočtu.
Podľa zatriedenia výdavkov, ktoré zodpovedný zamestnanec kontrolovaného subjektu zaznamenal
na došlých faktúrach bolo zistené, že všetky výdavky nie sú v čerpaní rozpočtu zaznamenané,
pričom rozdiely v jednotlivých položkách spolu predstavujú sumu 11 368,07 €. Výdavky
uskutočnené z pokladne kontrolovaného subjektu nie sú v tejto sume zahrnuté z dôvodu absencie
účtovacieho predpisu na účtovných dokladoch.
Skutočné výdavky na vybrané položky boli v niektorých prípadoch nižšie (energie, vodné,
stočné), prípadne vyššie (napr. poštovné, výpočtová technika, všeobecný materiál, nájomné,
stravovanie a pod.) ako to vo výkaze o ich čerpaní kontrolovaný subjekt uviedol.
Rovnako boli zistené rozdiely medzi skutočne vyplatenou a vo výkaze uvedenou sumou na
odmeny zamestnancom, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a na ostatné
príplatky okrem osobných príplatkov.
Kontrolovaný subjekt uzatvoril s Obvodným úradom Žilina (objednávateľ) zmluvu č. 15/OŠ/2013
(vrátane dodatku č. 1 až č. 3) o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných
a stredných škôl, na základe ktorej objednávateľ uhradil CVČ v priebehu roku 5 830,- €.
Kontrolovaný subjekt prijatú sumu vo výkaze o čerpaní rozpočtu neuviedol.
Z vyššie uvedených zistení vyplýva, že kontrolovaný subjekt predložil zriaďovateľovi nepravdivý
výkaz o čerpaní rozpočtu za rok 2013. Údaje vo výkaze uvedené sú hrubo skresľujúce,
nepreukázateľné a nepotvrdzujú skutočné hospodárenie kontrolovaného subjektu, v dôsledku čoho
došlo k podstatnému skresleniu plnenia rozpočtu zriaďovateľa.

Výdavky na mzdy
Kontrolovaný subjekt v roku 2013 zamestnával 7 zamestnancov, a to riaditeľa, štyroch
zamestnancov na pozícií samostatný vychovávateľ, hospodárskeho pracovníka a prevádzkového
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pracovníka. Okrem toho mal pre školský rok uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru. Pre školský rok 2012/2013 mal, podľa predloženej evidencie, uzatvorené
dohody o pracovnej činnosti so 142 zamestnancami a päť dohôd o brigádnickej práci študentov.
Pre školský rok 2013/2014 mal uzatvorené dohody o pracovnej činnosti s 51 zamestnancami a tri
dohody o brigádnickej práci študentov. V priebehu roku 2013 uzatvoril 99 dohôd o vykonaní
práce.
Kontrolný orgán preveril predložené doklady týkajúce sa uzatvorených dohôd a pracovných
zmlúv, na základe ktorých došlo v kontrolovanom období k výplate finančných prostriedkov.
Pri kontrole dohôd o vykonaní práce bolo zistené, že v niektorých prípadoch uzavreté dohody
neobsahujú dojednaný rozsah práce, je nesprávne určený čas výkonu práce a v jednom prípade
dohoda neobsahuje dohodnutú odmenu za vykonanie práce. Evidencia dohôd o pracovnej
činnosti, ktorú kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období viedol nebola vedená správne.
Na základe kontroly pracovných zmlúv bolo v niektorých prípadoch zistené nedostatočné určenie
pracovnej náplne zamestnancov, priznanie osobného príplatku bez náležitého odôvodnenia,
vyplatenie odmien bez odôvodneného písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

Výdavky na prevádzku
Kontrolou výdavkov na cestovné náhrady bolo zistené nedodržanie lehoty na zúčtovanie
pracovnej cesty ako aj neúplné určenie podmienok služobnej cesty. Pri výdavkoch na rozhodcov
účtovné doklady neobsahovali doklady preukazujúce oprávnenosť výšky vyplatenej odmeny.
Kontrolou bolo zistené, že kniha došlých faktúr neobsahuje všetky faktúry, ktoré boli
kontrolovanému subjektu doručené.
Kontrolovaný subjekt zaplatil členský príspevok bez predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa.
V jednom prípade bolo zistené, že kontrolovaný subjekt uhradil preddavok bez toho, aby to
vopred písomne zmluvne dohodol.
Pri úhrade výdavkov za prepravné na plaváreň Čadca bolo zistené, že v prípadoch, keď službu
realizovala iná ako zmluvne dohodnutá spoločnosť, bola jedna cesta lacnejšia o 29,- €.
Štatutárny orgán kontrolovaného subjektu uzatvoril so základnými školami dohody, ktoré nebol
oprávnený uzatvoriť. Predmetom dohôd bolo rozúčtovanie nákladov za poskytnuté priestory na
záujmovú činnosť v období od 16.09.2013 do 30.05.2014 podľa rozvrhov jednotlivých
záujmových útvarov. Na základe uvedených dohôd uhradil na výdavkové účty jednotlivých škôl
prostriedky vo výške 2 214,- €; 3 060,- € a 4 005,- €. Podľa zistenia kontrolného orgánu základné
školy tieto prijaté prostriedky nemajú vo výkaze čerpania rozpočtu za rok 2013 zahrnuté.
Kontrolovaný subjekt vystavil faktúra na vyúčtovanie akcie pre spoločnosť INA Kysuce, a.s.,
konanej dňa 02.06.2013 ku MDD „Cesta rozprávkovým mestom“ pre zamestnancov odberateľa.
Kontrolovaný subjekt fakturoval dodanie 352 ks balíčkov v hodnote 2,- € a materiál v hodnote
300,- €, spolu teda 1 004,- €. Kontrolovaný subjekt nemá oprávnenie vykonávať podnikateľskú
činnosť. Takáto činnosť nie je jeho základnou činnosťou, nie je zriadený na predaj balíčkov,
materiálu, či služieb, preto nebol oprávnený k vystaveniu takejto faktúry. Takéto príjmy
podliehajú daňovým povinnostiam podľa osobitných predpisov.

Zverejňovanie
Kontrolovaný subjekt je v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z., povinnou osobou, na ktorú
sa vzťahujú povinnosti týkajúce sa zverejňovania informácií. Faktúry zaradené do knihy došlých
faktúr boli zverejnené včas, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z.

SHkKNM-7-19/14

3

Kontrolnou dodržania lehoty na zverejnenie objednávok bolo zistené opakované nedodržanie
lehoty, v ktorej je kontrolovaný subjekt povinný objednávky zverejňovať. Uvedený nedostatok bol
zistený celkom v dvadsiatich dvoch prípadoch. Okrem uvedených prípadov nedodržania lehoty
zverejnenia objednávok bolo zistené, že kontrolovaný subjekt, nezverejnil všetky objednávky,
ktoré vyhotovil, objednávky vystavil až po evidencii faktúry, ktorá mala na základe objednávky
vzniknúť, resp. niektoré objednávky neobsahujú zákonom predpísané náležitosti.

Účtovníctvo
Kontrolou vedenia účtovných kníh, ktoré je kontrolovaný subjekt v zmysle platnej legislatívy
povinný viesť, bolo zistené, že záznamy v denníku boli vykonané sporadicky, denník neobsahuje
všetky účtovné prípady, ktoré účtovná jednotka vykonala. Denník v priebehu celého roku 2013
neobsahuje účtovné zápisy o jednotlivých výdavkoch, ktoré CVČ uskutočňovalo prostredníctvom
pokladne.
Hlavná kniha kontrolovaného subjektu obsahuje iné záznamy (v inej sume) ako sú uvedené
v pokladničnej knihe kontrolovaného subjektu. Ďalej neobsahuje niektoré účtovné zápisy, ktoré sú
uvedené v denníku kontrolovaného subjektu. Okrem toho na účte 355 nevykazuje skutočný stav
tak, ako to vyplýva z kontrolných zistení.
Účtovné doklady, ktoré kontrolovaný subjekt vystavil - príjmové a výdavkové pokladničné
doklady - neobsahujú označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje. Na krycích listoch,
ktoré kontrolovaný subjekt spracúva pre každú došlú faktúru sa označenia účtov nachádzajú, nie
sú však úplné.
V niektorých prípadoch kontrolovaný subjekt nevyhotovil účtovné doklady, aby bolo možno určiť
obsah jednotlivých uskutočnených prípadov. Uvedené bolo zistené napríklad pri vklade
peňažných prostriedkov v sume 220,- € na výdavkový rozpočtový účet kontrolovaného subjektu,
pri mesačných prevodoch finančných prostriedkov za stravné na fondový účet a iných.
Kontrolou bolo zistené, že účtovníctvo kontrolovaného subjektu nebolo v kontrolovanom období
vedené správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne. Účtovníctvo bolo vedené v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predbežná finančná kontrola
Kontrolovaný subjekt neoveroval predbežnou finančnou kontrolou mzdové pripravované finančné
operácie, t.j.: návrhy na odmenu, oznámenia o zložení a výške funkčného platu, niektoré dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Naopak predbežnou finančnou kontrolou
zodpovedný zamestnanec overil súlad so schváleným rozpočtom napriek tomu, že predmetom
dohody o pracovnej činnosti bola práca vykonaná v predchádzajúcom roku.
Kontrolovaný subjekt vykonával predbežnú finančnú kontrolu na došlých faktúrach. Na krycích
listoch potvrdzoval súlad pripravovaných finančných operácií s platnými predpismi, rozpočtami,
prípadne zmluvami. V priebehu kontrolovaného obdobia opakovane potvrdil súlad pripravovanej
finančnej operácie s objednávkou, ktorú vystavil, napriek tomu, že v schválenom rozpočte nemal
na uvedené výdavky schválené čerpania alebo mal čerpanie schválené, ale uvedeným výdavkom
prekročil schválenú hodnotu finančných prostriedkov. Jednalo sa napríklad o overenie došlej
faktúry za interiérové vybavenie, za výpočtovú techniku a ďalšie.
Rovnako vykonával predbežnú finančnú kontrolu na objednávkach, ktorá vyhotovil. Súlad
pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom kontrolovaného subjektu zodpovedný zamestnanec
potvrdil i v tom prípade, že v schválenom rozpočte na tento výdavok neboli schválené finančné
prostriedky vôbec, prípadne boli vo výške, ktorá bola na realizáciu výdavku nedostatočná.
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Predbežnú finančnú kontrolu vykonával kontrolovaný subjekt v rozpore s príslušnými
ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu, a tiež v rozpore s platným vnútorným
predpisom. Pri jej výkone opakovane uvádzal nepravdivé údaje, overil podmienky na poskytnutie
finančných prostriedkov, napriek tomu, že tieto neboli splnené a v pripravovanej finančnej
operácii nebolo možné pokračovať. Na tomto základe došlo k neoprávnenému čerpaniu
finančných prostriedkov.

Verejné obstarávanie
Kontrolovaný subjekt v priebehu kontrolovaného obdobia obstarával najmä materiál na záujmovú
činnosť pre jednotlivé krúžky. Jednalo sa predovšetkým o obstarávanie športových potrieb (lopty,
hokejky a pod.), kancelárskych potrieb, odmien na súťaže, občerstvenia a dopravných služieb.
Kontrolnému orgánu neboli predložené žiadne doklady, ktoré by preukázateľne potvrdili plnenie
povinností kontrolovaného subjektu, ktoré pre neho vyplývajú zo zákona č. 25/2006 Z.z.
Záver:
Na základe vyššie zistených skutočností je zrejmé, že v kontrolovanom období došlo zo strany
kontrolovaného subjektu k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004
Z.z. tým, že kontrolovaný subjekt
-

podľa písm. a) použil verejné prostriedky v rozpore s určeným účelom
podľa písm. c) neodviedol prostriedky v stanovenej lehote a rozsahu
podľa písm. j) vynakladal verejné prostriedky nehospodárne
podľa písm. l) uhradil preddavok v rozpore so zákonom.

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bola z kontroly vypracovaná správa o výsledku následnej
finančnej kontroly, ktorá bola v súlade so zákonom o finančnej kontrole prerokovaná so
zodpovednou osobou kontrolovaného subjektu. Zároveň bolo kontrolovanému subjektu uložené
prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, predložiť
správu o ich splnení a určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou
finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia v zmysle platných predpisov.

KONTROLA č. 8/2014
Kontrolovaný subjekt:

Predmet kontroly:

Mestský úrad
Námestie slobody č. 94
024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „MsÚ“)
Kontrola všetkých obchodných prevádzok, ktoré podnikajú
s nehnuteľným majetkom mesta za účelom zistenia skutkového stavu
so zmluvou

Kontrolované obdobie: stav ku dňu začatia kontroly
Miesto a čas vykonania kontroly: júl – november 2014, MsÚ
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Kontrola bola vykonaná na základe uznesenie mestského zastupiteľstva č. 91/2014 zo dňa
12.06.2014, ktorým bol schválený predmet kontroly.
Účelom kontroly bolo zistiť, či nájomcovia, ktorým bol do nájmu prenechaný nehnuteľný majetok
mesta, užívajú tento v súlade s účelom, na ktorý im bol prenajatý.
Kontrolné zistenia:
Kontrolovaný subjekt, na základe oznámenia o začatí kontroly, predložil ku kontrole nájomné
zmluvy, ktoré uzatvoril podľa predmetu kontroly a boli k termínu ich predloženia platné. Podľa
vyjadrenia kontrolovaného subjektu bolo ku dňu 28.07.2014 platných štyridsať nájomných zmlúv.
Každá nájomná zmluva obsahuje presne špecifikovaný účel nájmu. Účel, na ktorý boli
nehnuteľnosti dané do nájmu, podľa druhu účelu nájmu a jednotlivých nájomcov sú nasledovné:
•

vybudovanie prístupovej a manipulačnej cesty k obchodnej prevádzke
Amirp spol. s r.o., IČO: 31605435
INA Kysuce, a.s., IČO:36386553
GENEZIC trade, spol. s r.o., IČO:36391450
COOP Jednota SD Čadca, IČO 00168947

•

vytvorenie predajne
Ivan Riečan, IČO:34768378
Milan Kubaščík, IČO:30541182; Anna Kubaščíková, IČO:40523110
Ing. Pavol Podmanický R&P, IČO: 18004849
Monika Mičianová, IČO: 43975658
Amirp spol s r.o., IČO: 31605435

•

vybudovanie letnej terasy
Štefan Toka, IČO: 17936136
Kocka TF, s.r.o., IČO: 36420921
Eva Hollá, IČO: 35435151
Ing. Renáta Michalková, IČO: 33681261
Jaroslava Milová – TEMPO, IČO: 40524493

•

vybudovanie parkovacích plôch
Silvester Pastva – INSTAL, IČO: 10975951
Adrián Uhrík, IČO: 37623753
COOP Jednota SD Čadca, IČO 00168947

•

umiestnenie reklamných pútačov
euroAWK, spol. s r.o., IČO: 35808683
ARTON, spol. s r.o., IČO: 31595154

•

zabezpečenie vstupu k stavbe diaľnice D3
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., IČO: 35919001

•

umiestnenie garáže
Centrum sociálnych služieb Fantázia, IČO: 00632481

SHkKNM-7-19/14

6

•

umiestnenie predajného stánku
Miroslav Marek, IČO: 10974911
V.M.MARLEX, s.r.o., IČO:36363821
Zoltán Berecky BERTRANS, IČO: 14132613
Ján Stračiak, IČO: 41933214

•

umiestnenie novinového stánku
TOPAS, spol. s r.o., IČO: 31618383
Marta Patyková, Nesluša
Ľubomír Šteiniger – LTD, IČO: 40521664

•

umiestnenie objektu na rýchle občerstvenie
STAV-BAU, s.r.o., IČO: 44405383

•

vybudovanie bezbariérového vstupu do prevádzky a prístupu k bankomatu
Prima banka Slovensko, a.s. IČO: 31575951
VUB, a.s. IČO: 31320155
OGAL, s.r.o., IČO: 36432814

•

umiestnenie podperného VN vedenie
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. IČO: 36442151

•

správa dotláčacej stanice
SeVaK Čadca

•

technologické zariadenia
KYSUCA s.r.o., IČO: 31593488

Na základe predloženého zoznamu a originálov jednotlivých zmlúv, vrátane ich dodatkov,
vykonal kontrolný orgán kontrolu dodržania účelu, na ktorý prenajímateľ nehnuteľnosti prenajal.
Kontrolou nebol zistený rozdiel medzi skutkovým stavom a zmluvou.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Z kontroly bol vyhotovený záznam.

KONTROLA č. 9/2014
Kontrolovaný subjekt:

Predmet kontroly:

Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
Cesta do Rudiny 637
024 01 Kysucké Nové Mesto
Kontrola všetkých obchodných prevádzok, ktoré podnikajú
s nehnuteľným majetkom mesta za účelom zistenia skutkového stavu
so zmluvou

Kontrolované obdobie: stav ku dňu začatia kontroly
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Miesto a čas vykonania kontroly: júl – november 2014, MsÚ
Kontrola bola vykonaná na základe uznesenie mestského zastupiteľstva č. 91/2014 zo dňa
12.06.2014, ktorým bol schválený predmet kontroly.
Účelom kontroly bolo zistiť, či nájomcovia, ktorým bol do nájmu prenechaný nehnuteľný majetok
mesta, užívajú tento v súlade s účelom, na ktorý bol prenajatý.

Kontrolné zistenia:
Kontrolovaný subjekt, ako správca nehnuteľného majetku mesta, na základe oznámenia o začatí
kontroly, predložil ku kontrole nájomnú zmluvu, ktorú uzatvoril podľa predmetu kontroly, a
ktorá bola k termínu predloženia platná. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu bola ku dňu
17.07.2014 platná jedna nájomná zmluva.
Nájomná zmluva obsahuje špecifikáciu účelu nájmu. Správca dal do nájmu nebytové priestory,
ktoré sa nachádzajú v Dom smútku na cintoríne v Kysuckom Novom Meste. Nájomcom je Michal
Poštek - Pohrebná služba, s.r.o., IČO: 47349255. Účelom užívania prenajatých nebytových
priestorov je úprava ľudských pozostatkov.
Na základe platnej zmluvy, vykonal kontrolný orgán kontrolu dodržania účelu, na ktorý
prenajímateľ nebytové priestory prenajal. Kontrolou nebol zistený rozdiel medzi skutkovým
stavom a zmluvou.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Z kontroly bol vyhotovený záznam.

KONTROLA č. 10/2014
Kontrolovaný subjekt:

Predmet kontroly:

Mestské kultúrno-športové stredisko
Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto
Kontrola všetkých obchodných prevádzok, ktoré podnikajú
s nehnuteľným majetkom mesta za účelom zistenia skutkového stavu
so zmluvou

Kontrolované obdobie: stav ku dňu začatia kontroly
Miesto a čas vykonania kontroly: júl – november 2014, MsÚ

Kontrola bola vykonaná na základe uznesenie mestského zastupiteľstva č. 91/2014 zo dňa
12.06.2014, ktorým bol schválený predmet kontroly.
Účelom kontroly bolo zistiť, či nájomcovia, ktorým bol do nájmu prenechaný nehnuteľný majetok
mesta, užívajú tento v súlade s účelom, na ktorý bol prenajatý.
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Kontrolné zistenia:
Kontrolovaný subjekt, ako správca nehnuteľného majetku mesta, na základe oznámenia o začatí
kontroly, predložil ku kontrole nájomné zmluvy, ktoré uzatvoril podľa predmetu kontroly, a
ktoré boli k termínu predloženia platné. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu bolo ku dňu
21.07.2014 platných dvadsaťjeden nájomných zmlúv. Nájomné zmluvy obsahujú špecifikáciu
účelu nájmu. Správca dal do nájmu nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnostiach
nasledovne:
•

Dom kultúry Kysucké Nové Mesto
NIKÉ, s.r.o., IČO: 00603741 – stávková kancelária
Stanislav Luhový, KNM – skladové priestory
Ing. Vlasta Kolenová K-REAL, IČO: 32252897 – realitná kancelária
Barbora Danajová - Kozmetika KATKA, IČO:41563174 – kozmetika
Dana Pinčiarová, IČO: 34767002 – poisťovacie služby
Katarína Vašková, IČO: 35435933 - kaderníctvo
TOPAS, s.r.o., IČO: 31618383 – novinový stánok
SZAM spol. s r.o., IČO: 31563741 – predajný stánok, predaj potravinového tovaru
JUDr. Vajdová – advokát
Pavol Húšťava, KNM – tetovacie štúdio
Pekáreň MONIKA, s.r.o., IČO: 46705155 – predaj pekárenských výrobkov
MO SRZ – kancelária
Miroslav Cáder, IČO: 34766812 – stavebná sporiteľňa
Erika Fujáková, IČO: 43216404 – nechtové štúdio

•

Dom kultúry Budatínska Lehota
M – VOICE, s.r.o. IČO: 47374071 a N-VOICE, s.r.o. IČO:47215631 – prevádzkovanie
diskotéky, kultúrne a spoločenské podujatia a prevádzkovanie miestneho pohostinstva
Róbert Gábor, IČO: 34765085 – skladové priestory

•

Dom kultúry Oškerda
JAGE, s.r.o., IČO: 36397512 – sklad zdravotníckych potrieb
Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 – umiestnenie PCM

•

MŠK
Štefan Kočiš – RENSTAV, IČO: 34769269 - skladovanie stavebného materiálu a náradia
Miroslava Belešová IČO: 43498175 – spracovanie potravinárskych výrobkov
Salvigore, s.r.o., IČO: 46262504 - zriadenie fitness centra, posilňovne

Na základe predloženého zoznamu a originálov jednotlivých zmlúv, vrátane ich dodatkov,
vykonal kontrolný orgán kontrolu dodržania účelu, na ktorý prenajímateľ nehnuteľnosti prenajal.
Kontrolou bolo zistené, že prenajaté nehnuteľnosti sú používané na zmluvne dohodnutý účel.
Kontrolou nebol zistený rozdiel medzi skutkovým stavom a zmluvou.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Z kontroly bol vyhotovený záznam.
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KONTROLA č. 11/2014
Centrum voľného času
Komenského ulica č. 1163
024 01 Kysucké Nové Mesto

Kontrolovaný subjekt:

Predmet kontroly:

Kontrola všetkých obchodných prevádzok, ktoré podnikajú
s nehnuteľným majetkom mesta za účelom zistenia skutkového stavu
so zmluvou.

Kontrolované obdobie: stav ku dňu začatia kontroly
Miesto a čas vykonania kontroly: august – september 2014, Mestský úrad

Kontrola bola vykonaná v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 91/2014 zo dňa 12. júna
2014.
Kontrola bola zameraná na zistenie obchodných prevádzok, ktoré podnikajú s nehnuteľným
majetkom mesta, zvereným do správy kontrolovaného subjektu a preverenie skutkového stavu
podľa predmetu kontroly.
Kontrolné zistenia:
Na základe oznámenia o začatí kontroly zo dňa 25.08.2014, zaslal kontrolovaný subjekt
informáciu, v ktorej kontrolnému orgánu oznámil, že nemá zmluvný vzťah s obchodnými
prevádzkami podnikajúcimi s nehnuteľným majetkom mesta.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Z kontroly bol vyhotovený záznam.

KONTROLA č. 12/2014
Kontrolovaný subjekt:

Predmet kontroly:

Základná umelecká škola
Štúrova ulica č. 467
024 01 Kysucké Nové Mesto
Kontrola všetkých obchodných prevádzok, ktoré podnikajú
s nehnuteľným majetkom mesta za účelom zistenia skutkového stavu
so zmluvou.

Kontrolované obdobie: stav ku dňu začatia kontroly
Miesto a čas vykonania kontroly: august - september 2014, Mestský úrad
Kontrola bola vykonaná v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 91/2014 zo dňa 12. júna
2014.
Kontrola bola zameraná na zistenie obchodných prevádzok, ktoré podnikajú s nehnuteľným
majetkom mesta, zvereným do správy kontrolovaného subjektu a preverenie skutkového stavu
podľa predmetu kontroly.
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Kontrolné zistenia:
Na základe oznámenia o začatí kontroly zo dňa 25.08.2014, zaslal kontrolovaný subjekt
informáciu, v ktorej kontrolnému orgánu oznámil, že nemá zmluvný vzťah so žiadnou obchodnou
prevádzkou podnikajúcou s nehnuteľným majetkom mesta.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Z kontroly bol vyhotovený záznam.

KONTROLA č. 13/2014
Kontrolovaný subjekt:

Predmet kontroly:

Základná škola
Clementisova ulica č. 616
024 01 Kysucké Nové Mesto
Kontrola všetkých obchodných prevádzok, ktoré podnikajú
s nehnuteľným majetkom mesta za účelom zistenia skutkového stavu
so zmluvou

Kontrolované obdobie: stav ku dňu začatia kontroly
Miesto a čas vykonania kontroly: august – september 2014, MsÚ
Kontrola bola vykonaná na základe uznesenie mestského zastupiteľstva č. 91/2014 zo dňa
12.06.2014, ktorým bol schválený predmet kontroly.
Účelom kontroly bolo zistiť, či nájomcovia, ktorým bol do nájmu prenechaný nehnuteľný majetok
mesta, užívajú tento v súlade s účelom, na ktorý bol prenajatý.
Kontrolné zistenia:
Kontrolovaný subjekt, ako správca nehnuteľného majetku mesta, na základe oznámenia o začatí
kontroly, predložil ku kontrole nájomnú zmluvu, ktorú uzatvoril podľa predmetu kontroly, a
ktorá bola k termínu predloženia platná. Nájomná zmluva obsahuje špecifikáciu účelu nájmu.
Správca dal do nájmu nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v budove školy na 1. poschodí.
Nájomcom je Ing. Daniel Golis - Danny, IČO: 32249918. Účelom užívania je prevádzkovanie
školského bufetu so sortimentom v súlade s vyhláškou č. 330/2009 Z.z. a predaj školských
potrieb.
Na základe platnej zmluvy, vykonal kontrolný orgán kontrolu dodržania účelu, na ktorý
prenajímateľ nebytové priestory prenajal. Kontrolou bolo zistené, že prenajatá nehnuteľnosť je
používaná na zmluvne dohodnutý účel. Kontrolou nebol zistený rozdiel medzi skutkovým stavom
a zmluvou.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Z kontroly bol vyhotovený záznam.

KONTROLA č. 14/2014
Kontrolovaný subjekt:
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Predmet kontroly:

Kontrola všetkých obchodných prevádzok, ktoré podnikajú
s nehnuteľným majetkom mesta za účelom zistenia skutkového stavu
so zmluvou.

Kontrolované obdobie: stav ku dňu začatia kontroly
Miesto a čas vykonania kontroly. august – október 2014, Mestský úrad

Kontrola bola vykonaná v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 91/2014 zo dňa 12. júna
2014.
Kontrola bola zameraná na zistenie obchodných prevádzok, ktoré podnikajú s nehnuteľným
majetkom mesta, zvereným do správy kontrolovaného subjektu a preverenie skutkového stavu
podľa predmetu kontroly.
Kontrolné zistenia:
Na základe oznámenia o začatí kontroly zo dňa 25.08.2014, zaslal kontrolovaný subjekt
informáciu, v ktorej kontrolnému orgánu oznámil, že nemá zmluvný vzťah so žiadnou obchodnou
prevádzkou podnikajúcou s nehnuteľným majetkom mesta.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Z kontroly bol vyhotovený záznam.

KONTROLA č. 15/2014
Kontrolovaný subjekt:

Predmet kontroly:

Základná škola
Nábrežná ulica č. 845
024 01 Kysucké Nové Mesto
Kontrola všetkých obchodných prevádzok, ktoré podnikajú
s nehnuteľným majetkom mesta za účelom zistenia skutkového stavu
so zmluvou

Kontrolované obdobie: stav ku dňu začatia kontroly
Miesto a čas vykonania kontroly: august – november 2014, MsÚ

Kontrola bola vykonaná na základe uznesenie mestského zastupiteľstva č. 91/2014 zo dňa
12.06.2014, ktorým bol schválený predmet kontroly.
Účelom kontroly bolo zistiť, či nájomcovia, ktorým bol do nájmu prenechaný nehnuteľný majetok
mesta, užívajú tento v súlade s účelom, na ktorý bol prenajatý.

Kontrolné zistenia:
Kontrolovaný subjekt, ako správca nehnuteľného majetku mesta, na základe oznámenia o začatí
kontroly, predložil ku kontrole nájomné zmluvy, ktoré uzatvoril podľa predmetu kontroly, a
ktoré boli k termínu predloženia platné. Nájomné zmluvy obsahujú špecifikáciu účelu nájmu.
Správca dal do nájmu bytové a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v budove školy a časti
pozemku, ktoré má v správe. Nájomné zmluvy sú uzavreté na:
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•

Nebytové priestory
Dušan Mičian, IČO: 17869463 - prevádzkovanie školského bufetu so sortimentom
v súlade s vyhláškou č. 330/2009 Z.z. a predaj školských potrieb
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, IČO: 00681385 – organizovanie
vzdelávania v rámci národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie
a ovplyvňovania
sociálno-patologických
javov
v školskom
prostredí“
kód
ITMS:26130230025
Metodicko-pedagogické centrum, IČO: 164348 – organizovanie vzdelávania v rámci
projektu „profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“, kód ITMS:
26140230002, 26120130002

•

Bytové priestory
byt č. 1
byt č. 2

•

Časti pozemkov
KYNET, s.r.o. IČO: 46044710 – poskytovanie športových aktivít pre mládež, ako aj
ostatných obyvateľov mesta, a to v oblasti rekreačného, výkonnostného, ako aj
vrcholového tenisu, usporadúvanie rôznych turnajov v tenise, výstavba haly pre uvedené
športové aktivity
Rabaka reklamné panely, s.r.o., IČO: 36213136 – umiestnenie reklamného zariadenia.

Na základe platných zmlúv, vykonal kontrolný orgán kontrolu dodržania účelu, na ktorý
prenajímateľ bytové a nebytové priestory a časť nehnuteľností prenajal. Kontrolou bolo zistené, že
prenajaté nehnuteľnosti sú používané na zmluvne dohodnutý účel. Kontrolou nebol zistený
rozdiel medzi skutkovým stavom a zmluvou.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Z kontroly bol vyhotovený záznam.

KONTROLA č. 16/2014
Kontrolovaný subjekt: Materská škola
Ul. 9. mája č. 1292
024 01 Kysucké Nové Mesto
Predmet kontroly:

Kontrola všetkých obchodných prevádzok, ktoré podnikajú
s nehnuteľným majetkom mesta za účelom zistenia skutkového stavu
so zmluvou.

Kontrolované obdobie: stav ku dňu začatia kontroly
Miesto a čas vykonania kontroly: august – september 2014, Mestský úrad
Kontrola bola vykonaná v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 91/2014 zo dňa 12. júna
2014.
Kontrola bola zameraná na zistenie obchodných prevádzok, ktoré podnikajú s nehnuteľným
majetkom mesta, zvereným do správy kontrolovaného subjektu a preverenie skutkového stavu
podľa predmetu kontroly.
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Kontrolné zistenia:
Na základe oznámenia o začatí kontroly zo dňa 25.08.2014, zaslal kontrolovaný subjekt
informáciu, v ktorej kontrolnému orgánu oznámil, že nemá zmluvný vzťah so žiadnou obchodnou
prevádzkou podnikajúcou s nehnuteľným majetkom mesta.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Z kontroly bol vyhotovený záznam.

KONTROLA č. 17/2014
Kontrolovaný subjekt: Materská škola
Komenského ulica č. 1162
024 01 Kysucké Nové Mesto
Predmet kontroly:

Kontrola všetkých obchodných prevádzok, ktoré podnikajú
s nehnuteľným majetkom mesta za účelom zistenia skutkového stavu
so zmluvou.

Kontrolované obdobie: stav ku dňu začatia kontroly
Miesto a čas vykonania kontroly. august – september 2014, Mestský úrad

Kontrola bola vykonaná v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 91/2014 zo dňa 12. júna
2014.
Kontrola bola zameraná na zistenie obchodných prevádzok, ktoré podnikajú s nehnuteľným
majetkom mesta, zvereným do správy kontrolovaného subjektu a preverenie skutkového stavu
podľa predmetu kontroly.
Kontrolné zistenia:
Na základe oznámenia o začatí kontroly zo dňa 25.08.2014, zaslal kontrolovaný subjekt
informáciu, v ktorej kontrolnému orgánu oznámil, že nemá zmluvný vzťah so žiadnou obchodnou
prevádzkou podnikajúcou s nehnuteľným majetkom mesta.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Z kontroly bol vyhotovený záznam.

KONTROLA č. 18/2014
Kontrolovaný subjekt:

Predmet kontroly:

Materská škola
Litovelská ulica č. 605
024 01 Kysucké Nové Mesto
Kontrola všetkých obchodných prevádzok, ktoré podnikajú
s nehnuteľným majetkom mesta za účelom zistenia skutkového stavu
so zmluvou.

Kontrolované obdobie: stav ku dňu začatia kontroly
Miesto a čas vykonania kontroly: august – september 2014, Mestský úrad
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Kontrola bola vykonaná v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 91/2014 zo dňa 12. júna
2014.
Kontrola bola zameraná na zistenie obchodných prevádzok, ktoré podnikajú s nehnuteľným
majetkom mesta, zvereným do správy kontrolovaného subjektu a preverenie skutkového stavu
podľa predmetu kontroly.
Kontrolné zistenia:
Na základe oznámenia o začatí kontroly zo dňa 25.08.2014, zaslal kontrolovaný subjekt
informáciu, v ktorej kontrolnému orgánu oznámil, že nemá zmluvný vzťah so žiadnou obchodnou
prevádzkou podnikajúcou s nehnuteľným majetkom mesta.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Z kontroly bol vyhotovený záznam.

KONTROLA č. 19/2014
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
Námestie slobody č. 94
024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „MsÚ“)
Predmet kontroly:

Kontrola zmlúv a dodatkov a ich zverejnenie na investičné akcie na
športovú halu v roku 2014.

Kontrolované obdobie: aktuálny stav
Miesto a čas vykonania kontroly: november – december 2014, MsÚ

Kontrola bola vykonaná na základe uznesenie mestského zastupiteľstva č. 137/2014 zo dňa
10.09.2014, ktorým bol schválený predmet kontroly.
Predmetom kontroly bolo preverenie splnenia povinnosti kontrolovaného subjektu, vyplývajúcej
mu zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií.

Kontrolné zistenia:
V priebehu roku 2014 v športovej hale kontrolovaný subjekt realizoval investičné akcie, ktoré
boli schválené v rámci rozpočtu mesta na rok 2013 a 2014. Konkrétne sa jednalo o štyri investičné
akcie, a to:
Investičná akcia č. 354
Športová hala Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy
Stavebné úpravy, ktoré riešia úpravy strešnej konštrukcie na základe projektovej dokumentácie
a Stavebného povolenia vydaného Obcou Rudina č. 129/2014 zo dňa 05.03.2014.
Investičná akcia bola schválená v rozpočte mesta pre rok 2013 vo výške 150 000,- €, pričom
v tom roku boli na uvedenú akciu čerpané výdavky vo výške 5 949,78 €.
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V roku 2014 boli na dokončenie investičnej akcie v rozpočte mesta schválené prostriedky vo
výške 145 260,- €, ktoré boli úpravou rozpočtu navýšené na sumu 187 462,- €.
Kontrolovaný subjekt uzavrel na realizáciu investičnej akcie nasledujúce zmluvy:
rok 2013
• Zmluva o dielo č. 556
Zhotoviteľ: Andante, spol. s.r.o., Zvolen, IČO:36039578
Predmet zmluvy: Vypracovanie projektovej dokumentácie. Navrhnúť konštrukčné riešenie
statického vystuženia rámovej konštrukcie na báze dreva montovanej telocvične T-18
s vypracovaním statického posudku, vyhotovenie výrobnej a montážnej dokumentácie
vhodnej i pre stavebné povolenie.
Uzavretá: 04.07.2013
Zverejnená: 24.07.2013
Výdavok: 4 740,- €
•

Zmluva o dielo č. 587
Zhotoviteľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, IČO:00314099
Predmet zmluvy: Posúdenie PD stavby „Stavebné úpravy Športovej haly s.č. 1338“,
024 01 Kysucké Nové Mesto.“
Uzavretá. 11.12.2013
Zverejnená: 16.12.2013
Výdavok: 20,- €

rok 2014
• Zmluva o dielo č. 612
Zhotoviteľ: Terrafound-knm spol., s r.o., Kysucké Nové Mesto, IČO:45929076
Predmet zmluvy: Realizácia stavebných prác s označením „Stavebné úpravy športovej
haly v Kysuckom Novom Meste“.
Uzavretá: 23.05.2014
Zverejnená: 23.05.2014
Výdavok: 139 000,- €
Dodatok č. 1 – zmena termínu vykonania diela
Uzavretý: 21.08.2014
Zverejnený: 28.08.2014
Dodatok č. 2 – zmena termínu vykonania diela
Uzavretý: 14.10.2013
Zverejnený: 07.11.2014
•

Mandátna zmluva č. 634
Mandatár: Ing. Ivan Hrčka, CSc, Zvolen
Predmet zmluvy: výkon stavebného dozoru na stavbe Stavebné úpravy športovej haly
T-18, v zmysle stavebného povolenia č. 129/2014zo dňa 05.03.2014.
Uzavretá. 01.07.2014
Zverejnená: 01.07.2014
Výdavok: 20,- €/hod. bez DPH
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Dodatok č. 1 – zmena mandatára na Andante spol. s r.o., Zvolen, IČO:36039578 a zmena
dohodnutej odmeny na 20,- €/hod. s DPH
Uzavretý: 28.07.2014
Zverejnený: 28.07.2014
Okrem výdavkov uhradených v zmysle vyššie uvedených zmlúv boli na investičnú akciu použité
prostriedky z rozpočtu mesta na základe nasledujúcich objednávok:
rok 2013
• objednávka č.: 6/1300503 (dodávateľ: Stavreal Slovakia s.r.o.) v sume 1 189,- € na práce
na prípravu sondáže (vykonanie sond, obnaženie stropnej konštrukcie, rozobratie
podhľadu)
• objednávka č.: 6/1300651 (dodávateľ: Marcela Kavalková- FIRE system) v sume 252,- €
na vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby pre PD stavebných úprav.
rok 2014
• objednávka č.: 6/1400738 (dodávateľ: Stavreal Slovakia s.r.o.) v sume 1 196,88 € na
demontáž a likvidáciu azbestových dosiek
• objednávka č.: 6/1400771 (dodávateľ: Stavreal Slovakia s.r.o.) v sume 396,- € na
demontáž a montáž svietidiel, ochrannej siete, čalúnenia stĺpov, obloženia z drevotriesky
• objednávka č.: 6/1400774 (dodávateľ: Andante, spol s.r.o.) v sume 1 164,- € na dodatočný
statický posudok.

Investičná akcia č. 292
Športová hala – rekonštrukcia obloženia stĺpov
Investičná akcia bola schválená v rozpočte mesta v roku 2014 vo výške 30 000,- €
•

Zmluva o dielo č. 624
Zhotoviteľ: Stavreal Slovakia s.r.o., Kysucké Nové Mesto, IČO:36405043
Predmet zmluvy: odovzdanie diela Športová hala – rekonštrukcia obloženia stĺpov.
Uzavretá: 30.06.2014
Zverejnená: 01.07.2014
Výdavok: 29 996,81,- €
Dodatok č. 1 – zmena termínu vykonania diela
Uzavretý: 28.08.2014
Zverejnený: 28.08.2014
Dodatok č. 2 – zmena termínu vykonania diela
Uzavretý: 30.10.2014
Zverejnený: 12.11.2014

Investičná akcia č. 393
Športová hala – rekonštrukcia palubovky
Finančné prostriedky na investičnú akciu boli schválené v rozpočte mesta na rok 2014 vo výške
60 000,- €
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Kontrolovaný subjekt uzavrel na investičnú akciu nasledujúce zmluvy:
•

Zmluva o dielo č. 629
Zhotoviteľ: Štefan Kočiš – RENSTAV, Kysucké Nové Mesto, IČO:34769269
Predmet zmluvy: realizácia stavebných prác na stavbe „Športová hala – izolácia proti vode
a zemnej vlhkosti“.
Uzavretá: 20.08.2014
Zverejnená: 21.08.2014
Výdavok: 8 890,03 €

•

Zmluva o dielo č. 630
Zhotoviteľ: FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. IČO:36536245
Predmet zmluvy: dodávka a montáž kompletného a funkčného športového povrchu.
Uzavretá: 28.08.2014
Zverejnená: 08.09.2014
Výdavok: 35 993,40 €

Okrem výdavkov v zmysle vyššie uvedených zmlúv boli na investičnú akciu použité prostriedky
z rozpočtu mesta na základe nasledujúcich objednávok:
•
•
•

objednávka č.: 6/1400797 (dodávateľ: Terrafound.knm, spol. s r.o.) v sume 2 520,- € na
demontáž palubovky
objednávka č.: 6/1400920 (dodávateľ: Štafan Kočiš - RENSTAV) v sume
2 500,€ na vymurovanie priečky
objednávka č.: 6/1400937 (dodávateľ: FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o.) v sume
4 458,38,- € na bránky na hádzanú a volejbalové stĺpy.

Investičná akcia
Športová hala – florbalové mantinely
Investičná akcia schválená v úprave rozpočtu na rok 2014 vo výške 4 000,- €.
Výdavky na uvedenú akciu boli realizované na základe objednávky č. 6/1400821 u dodávateľa
Dávid Uher, Valašské Meziříčí, ČR v sume 3 500,- € na dodávku certifikovaných mantinelov
a skladovacieho vozíka pre florbal.

Záver:
Kontrolou zverejnenia zmlúv, vrátane ich dodatkov, ktoré kontrolovaný subjekt uzatvoril na
realizáciu investičných akcií na mestskej športovej hale v roku 2014 neboli zistené nedostatky.
Všetky zmluvy boli zverejnené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o slobode
informácií. Z kontroly bol vypracovaný záznam.

V Kysuckom Novom Meste, 10. decembra 2014
Mgr. Ing. Eva Chládková
hlavný kontrolór mesta
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