Správa o kontrole

č.1/2017

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných
predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
pri hospodárení s finančnými prostriedkami
účelnosti
v príspevkovej organizácií Službyt, s dôrazom na nakladanie
s príspevkom od zriaďovateľa vo výške 70 OOO Eur - údržba
nepredaných bytov
Službyt Zlaté Moravce, m.p.
Povinná osoba
Kontrolované obdobie 1.1.2015 do 31.12.2016
Správa vypracovaná 30.11.2018

Názov kontroly

dňa

Prizvaná osoba
Kontrolu vykonala
1. Predmet a

prednosta Mestského úradu, poslanci
JUDr. Alžbeta Esterková, hlavná kontrolórka

cieľ

kontroly:
Cieľom kontroly bolo preverenie hospodárnosti a účelnosti pri nakladaní povinnej osoby
s príspevkom Mesta Zlaté Moravce v rokoch 2015 a 2016 vo výške 70 OOO Eur, ktorý je viazaný
na údržbu nepredaných mestských bytov.
2. Skutkový stav:
Službyt Zlaté Moravce je mestská príspevková organizácia, ktorá bola zriadená na základe
Uznesenia č.III/3 zo dňa 1.1.1994. Zakladateľská listina bola menená 4 dodatkami. Zásadnou
zmenou prešiel podnik v roku 2012, kedy došlo na základe Uznesenia č.444/2012 zo dňa
8.11.2012 k odňatiu všetkého nehnuteľného majetku (okrem budovy na Radlinského ul.) zo
správy podniku a následne došlo k úprave Zakladateľskej listiny Dodatkom č . 4 zo dňa
28.2.2013 .
Službyt je na rozpočet mesta napojený prostredníctvom príspevku, ktorý je účelovo viazaný na:
správu podniku, na údržbu nepredaných bytov a na údržbu budov vo vlastníctve mesta. Výška
príspevku je uvedená v tabuľke č . 3.
Tab . č .

1 - Prehľad bytov a nebytových priestorov k 31.12. príslušného roka, zdroj : Správy
' v ' spravy povinnej oso by
o p1nem rozpocvtu a hospo ďarem' k3112 .a V yrocne
2015
2016
230
221
počet nepredaných bytov vo vlastníctve mesta, ktorých
údržbu vykonáva povinná osoba
počet
bytov a nebytových priestorov v súkromnom 766 bytov
775
2
vlastníctve, ku ktorým vykonáva povinná osoba správu +
nebyt.
v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
priestory
3. Stručné zhrnutie záverov z kontroly a odporúčania
Kontrolou boli preverené nasledovné skutočnosti
Preverenie podmienky §21 ods.2 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy
Záver: Povinná osoba spÍňa podmienky podľa §21 ods.12 písm.a) zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
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Preverenie, či povinná osoba vykonáva svoju činnosť hradenú z príspevku" údržba
nepredaných bytov" v súlade so zakladateľskou listinou
Záver: Povinná osoba vykonáva činnost_i v súlade so zakladateľskou listinou.
Preverenie najvyšších nákladov na stredisku „údržba nepredaných bytov", ktorými sú mzdové
náklady a ostatné náklady.
Záver: Prvotné kontrolné zistenie bolo, že povinná osoba vynakladá náklady na upratovačku
nehospodárne, avšak po uplatnení námietky zo strany Službytu, bolo táto námietka uznaná.
Pri kontrole financovania mzdových nákladov druhej upratovačky, ktorá vykonáva prácu
v priestoroch bytového domu DOS na Rovňanovej ulici kontrola konštatuje, že výška predpisu
platieb, ktoré uhrádzajú nájomníci za upratovanie zodpovedá sume, ktorú refunduje Mesto pre
povinnú osobu, a to zodpovedá celkovej cene práce tohto zamestnanca. Táto mzda je
financovaná z rozpočtu Službytu a následne preplatená Mestom.
Kontrolou bolo zistené, že povinná osoba účtuje úhradu mzdy upratovačky v DOS z hlavnej
činnosti aj podnikateľskej činnosti (podľa pomeru, ktorý je uvedený v bod 5.3.) a refundáciu
mzdy (príjem od Mesta) účtuje len do výnosov z podnikateľskej činnosti~
V tejto súvislosti bolo odporučené, aby náklady na mzdu upratovačky boli zahrnuté do
povinnej osoby a neboli refakturované od Mesta.
Preverenie ostatných nákladov na stredisku

„

rozpočtu

údržba nepredaných bytov a to z nasledovných

hľadísk

Preverenie skutočnosti , že práce nebolo možné vykonať vlastnými zamestnancami
Dodržiavanie zákona o finančnej kontrole a zákona o účtovníctve
Dodržanie zákona o prístupe k informáciám - povinné zverejňovanie
Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní
Záver: Povinná osoba postupuje pri verenom obstarávaní, pri zverejňovaní informácií aj pri
výkone základne finančnej kontroly v súlade so zákonom.
Práce, ktoré boli dodané externým dodávateľom boli vykonané odôvodnene.
Vzhľadom na rozsiahly predmet činnosti , zvýšenie prehľadnosti a konkurencieschopnosti
podniku, kontrola odporučila zriadiť vlastnú web stránku.

Preverenie delenia nákladov na hlavnú a podnikateľskú činnosť
Záver: Povinná osoba postupuje v súlade s internou smernicou o delení nákladov z roku 2013 .
Vzhľadom

k tomu, že tento pomer v súčasnosti neodráža skutočnosť, kontrola odporučila, aby
bola smernica aktualizovaná.
Kontrola považuje za najdôležitejšie, aby boli spoločné náklady delené medzi hlavnú
a podnikateľskú činnosť na základe aktuálneho pomeru počtu bytov vo vlastníctve mesta
a počtu bytov v súkromnom vlastníctve.
V opačnom prípade dochádza k financovaniu (dotovaniu) podnikateľskej činnosti z verejných
prostriedkov, čo je v rozpore so zákonom.
Kontrola

ďalej odporúča:

upraviť

o

predmet Zakladateľskej listiny
a odstrániť činností , ktoré povinná osoba nie je oprávnená vykonávať ako hlavnú
činnosť v zmysle zákona č . 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
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rozšíriť predmet činnosti o Správu mestských bytových domov a následne upraviť
príspevok od Mesta, tak aby bo určený na - Správu mestských bytových domov
a nie Správu podniku ( ako je tomu v súčasnosti)
upraviť práva a povinnosti povinnej osoby k tzv. zmiešaným bytovým domov, t.j. k
bytovým domov, v ktorých sa nachádzajú mestské byty aj byty v súkromnom vlastníctve
upraviť a jasne rozdeliť agendu nakladania s mestskými bytmi medzi Mestom a Službytom
v oblasti právnej, technickej a ekonomickej
V bytových domoch na Rovňanovaje ulici (DOS) zaviesť poplatky do Fondu opráva,
prevádzky a údržby
V súvislosti s financovaním podniku kontrola odporúča , aby príspevok pre povinnú osobu
bol maximálne vo výške predpisu nájmu t.j. aby všetky náklady, ktoré Mesto má
s nájomnými bytmi boli kryté výnosmi od nájomníkov
Vzhľadom na povahu činnosti povinnej osoby, ktorá má prevažne podnikateľský charakter
odporúčam zvážiť jej transformáciu na spoločnosť s ručením obmedzeným.

o

Odporučenie , ktoré nesúvisí priamo z predmetom kontroly je zvýšenie vymáhateľnosti dlžného
nájomného a služieb spojených s užívaním bytu, prostredníctvom Inštitútu osobitného
príjemcu, kedy

4. Priebeh kontroly
-

-

-

-

-

dňa

16.2.2017 - zaslanie Oznámenia o začatí kontroly povinnej osobe a žiadosť o doručenie
materiálov. V priebehu kontroly došlo k niekoľkým osobným stretnutiam v kancelárii
hlavnej kontrolórky i v priestoroch povinnej osoby, a k obhliadke mestských bytových
domov, na ktorú boli prizvaní všetci poslanci.
dňa 19.4.2017 - zaslanie Návrhu správy o kontrole pre povinnú osobu
dňa 24.4.2017 - doručenie vyjadrenia a námietok zo strany povinnej osoby
dňa 30.7.2018 -zaslanie doplneného Návrhu správy o kontrole. Návrh správy bol doplnený
o odporúčania a o námietky a vyjadrenia povinnej osoby zo dňa 24.4.2017 . Lehota na
vyjadrenia pre povinnú osobu bola stanovená do 6.8.2018.
dňa -23.8.2018 - doručenie vyjadrenia k doplnenému Návrhu správy o kontrole, v ktorom
okrem iného riaditeľ Službytu konštatoval, že k Návrhu správy o kontrole sa „ nebude
vyjadrovat: nakoľko odporúčania podniku sú predmetom dlhšej diskusie v spolupráci
s Mestom Zlaté Moravce a podrobne sa vyjadrím k celej správe a priebehu kontroly na
mestskom zastupiteľstve spolu so zamestnancami podniku ".
20.9.2018 sa dostavil riaditeľ povinnej osoby Mgr. Sendlai na pracovné stretnutie, na ktorom
boli prerokovávané materiály na zasadnutie MZ, na ktorom sa zúčastnilo vedenie Mesta
a vybraní zamestnanci. Riaditeľ podniku vyjadril svoje stanovisko k Návrhu správy, citujem
jeho vyjadrenia:
„ kontrolovali ste rok 2015, ktorý už kontroloval bývalý kontrolór a preto je Vaša kontrola
zbytočná "

- „ ako hlavná kontrolórka ste porušila zákon, tým, že ste mi nedala právo ústne sa vyjadriť

k odporučeniam "
- „ ako hlavná kontrolórka ste prekročila svoje právomoci tým, že do kontrolnej správy ste
uviedla svoje odporúčania "
- „ ako hlavná kontrolórka sa nemáte čo starať a odporúča( akú právnu formu bude maťjeho
podnik "
- „ ako hlavná kontrolórka ste nenapísala to, čo som Vás žiadal a to „že kontrolou neboli
zistené žiadne závažné pochybenia "
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- „ po vyhotovení tej správy ste sa stala môj nepriateľ a preto aj ja budem Váš nepriateľ (toto

tvrdenie zopakoval viackrát)
- „ ako hlavná kontrolórka ste „ zavarila " aj audítorom a tí už viacej neprídu "
- „ ako hlavná kontrolórka nie ste žiadny verejný činíte!: ste len obyčajný zamestnanec úradu,
keď vy (hlavná kontrolórka) idete po mojom mieste, tak ja pôjdem po Vašom
- už som obehol aj poslancov a možno aj dnes Vám vyjadria nedôveru alebo možno Vás aj
odvolajú
(citované vyjadrenia sú súčasťou Záznamu zo stretnutia, ktorý som vyhotovila dňa 21.9.2018)
STANOVISKO hlavnej kontrolórky:
Citované vyjadrenia povinnej osoby je vysoko neprofesionálne a považujem ho za hrubý
nátlak s cieľom ov plyv niť a z meniť výsledok kontroly.
Otvorené a verejné deklarovanie Mgr. Sendlaia, že sa stal mojim nepriateľom vo mne
vzbudzu je dôvodné obavy a preto som požiadala , aby vedenie Mesta pre mňa zabezpečilo
podmienky na bez pečný výkon práce a aby sa podobné vyhrážanie už nikdy
nezopakovalo.
5. Podrobné výsledky kontroly
5.1. Preverenie podmienky §2 1 ods.2 zákona 523/2004 Z.z. o
verejnej správy

rozpočtových

pravidlách

V tabuľke č.2 a 3 sú údaje, na základe ktorých bolo preverené splnenie podmienok podľa § 21
ods. 2 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t.j. príspevková
organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50 %
výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na
rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom.
Tabuľka č.2

-výška tržieb a výrobných nákladov v rokoch 2015 -2017,

ziskov
a
strát
Úč
public/d_omain/financialrenort!show/5677530/560

zdroj:

Výkaz

ROPO

SFOV

2015
Tržby celkom
141 875,10
Výrobné náklady celkom
300 783,41
vý p očet podielu výrobných nákladov 47,17
pokrytých tržbami [(tržby:výrobné %<50%
náklady)x1 00%)]

2-01 ,

httru'l..lv_\.\f.}:~'.J.:.~Lt>teruz.sk/cruz:

2016
2017
186 518 ,15
154 407,87
320 338,20
333 077,53
58,23%>50% 46,36%<50%

Z tabuľky č . 2 vyplýva, že povinná osoba v roku 2016 nespÍňala tzv. „podmienku 50%
výrobných nákladov t.j. tržby kryli viac ako 50 % výrobných nákladov. Citovaná podmienka
nebola splnená len počas jedného roka a preto nedošlo k porušeniu §21 ods.12 písm.a) zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
§21 ods.12 písm.a) zákona č. 52312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy hovorí:
„Zriaďovateľ príspevkovej organizácie je povinný ju zrušiť k 31 . decembru_roka, v ktorom zistí,
že a) tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné náklady v súlade s odsekom 2
počas najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch"
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Druhá zákonná podmienka, ktorú µlcladá §21 zákona č.523 /2004 Z.z.je poskytovanie príspevku
z rozpočtu obce. Mesto poskytuje povinnej osobe každoročne príspevok vo výške uvedenej
v tabuľke č.3.
Tab.č.

3Moravce

prehľad

výšky príspevku pre Službyt v Eur. Zdroj:

2013
68 630
Správa podniku
Údržba .
nepredaných 71 370
bytov
Údržba mestských budov 20 OOO
160 OOO
SPOLU

Záverečné účty

Mesta Zlaté

2014
80 OOO
62 OOO

2015
80 OOO
70 OOO

2016
70 OOO
70 OOO

2017
76 OOO
76 OOO

8 OOO
150 OOO

4 OOO
154 OOO

7 OOO
147000

10 OOO
162 OOO

Záver: Povinná osoba spÍňa obidve podmienky podľa §21 ods.12 písm.a) zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
5.2. Preverenie, či povinná osoba vykonáva svoju činnosť hradenú z príspevku" údržba
nepredaných bytov" v súlade so zakladateľskou listinou.
Podľa Zakladateľskej listiny (v znení dodatku č.4 zo dňa 28.2.2013) je Službyt v rámci hlavnej
činnosti oprávnený vykonávať nasledovné činnosti :
a) správa zvereného majetku, zabezpečenie preventívnych a bežných opráv, údržby, úprav
a vedenie jeho evidencie
b) prenájom nebytových priestorov
c) správa, údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia majetku mesta Zlaté Moravce
d) vodoinštalatér, údržbár, automechanik, kurenár, elektrikár, stolár, zámočník
e) administratívne činnosti spojené s nakladaním s bytovým majetkom mesta
Záver: Povinná osoba vykonáva činnosti spojené s údržbou mestských bytov v zmysle
činností uvedených v Zakladateľskej listine podľa písmenom c) „správa, údržba, oprava,
rekonštrukcia a modernizácia majetku mesta Zlaté Moravce. Takto formulovaný predmet
činnosti je v súlade so zákonom, hoci explicitne neuvádza, že ide o údržbu nepredaných
bytových domov. Na konci správy uvádzam odporúčania spojené s úpravou predmetu činnosti
povinnej osoby a zmenou Zakladateľskej činnosti (viď bod 6).
5.3. Kontrola hospodárnosti využitia príspevku mesta formou kontroly najvyšších
nákladov, ktoré povinná osoba účtovala v nákladovom stredisku „údržba nepredaných
bytov".
Tab.č.3 - Prehľad najvyšších nákladov za roky 2015 a 2016 v stredisku Údržba nepredaných

bytov.

A

B

Zdroj Účtovn ý denník

za rok 2015 , 2016

Mzdové náklady (521)
Spotreba materiálu (501)
Opravy a údržby (511)
Ostatné služby (518)

2015 (Eur)
39 275
4 469
6 518
4716

2016 (Eur)
32 122,33
2 413
15 764
4894

A. Mzdové náklady -

V kontrolovanom nákladovom stredisku je vedených 7 zamestnancov na plný pracovný
úväzok, z toho 3 údržbári, 2 upratovačky, a 2 THP pracovníci - administratíva.

s

A.1. Jedna administratívna pracovníčka je v pozícii vedúcej bytového hospodárstva. Z
jej náplne práce vyplýva, že riadi činnosť prevádzky bytového hospodárstva, riadi pracovníkov
údržby, upratovačky a spracovanie podkladov pre údržbu, rieši sťažnosti od užívateľov bytov,
zabezpečuje činnosti spojené s výmenou vodomerov, revízií zariadení, odpis vody, účasť pri
preberaní a odovzdávaní bytu, činnosti spojené s exekúciami, vykonaním dražieb.
A.2. Druhá administratívna pracovníčka má funkčné zaradenie - predpis nájomného. Z popisu
pracovných činností vyplýva, že vypočítava a predpisuje úhrady za užívanie bytov
a nebytových priestorov, vypracúva zmluvy o užívaní bytov, vedie evidenciu nájomného
a pohľadávok spravovaných bytov, spracúva podklady na odpredaj bytov, spracovanie
vykurovacej sezóny, vedie evidenciu fondu opráv, vodomerov, HIM a odpisov.
Záver k A2: Náplň práce druhej administratívnej pracovníčky nesúvisí priamo s údržbou
nepredaných bytov, ale je zastrešená predmetom činnosti podľa písmena e) Zakladateľskej
listiny: administratívne činnosti spojené s nakladaním s bytovým majetkom mesta. Mesto
neposkytuje povinnej osobe príspevok osobitne na tento druh činnosti a preto je na zvážení
Službytu, z ktorej rozpočtovej položky bude čerpať finančné prostriedky na úhradu osobných
nákladov tohto zamestnanca.
Záver k Al a A2 : Povinná osoba účtuje osobné náklady obidvoch zamestnancov v súlade so
zákonom č . 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
A.3 . Jedna upratovačka podľa náplne práce denne vykonáva upratovacie práce v priestoroch
budovy podniku, lx štvrťročne čistí a umýva okná a stará sa o okolie budovy.
Zistenie: Náklady na upratovanie v priestoroch Službytu sú vynakladané nehospodárne,
na veľkosť priestorov povinnej osoby.

vzhľadom

Opatrenie : Prehodnotiť nevyhnutnosť upratovačky na plný pracovný úväzok, prípadne
pracovnú náplň na kumulovaný výkon pracovných povinností.

rozšíriť jej

Námietky povinnej osoby: Vzhľadom k tomu, že zamestnanci Službytu prichádzajú ku
každodennému stretávaniu sa s neprispôsobivými občanmi, je hygiena v podniku prvoradá. Je
preto potrebné častejšie zmývanie a dezinfikovanie. V minulosti z dôvodu hygieny v podniku
sa vyskytlo vysoko infekčné ochorenie (štípance blchami), kde bola nutná PN. Neprispôsobiví
občania pri návšteve podniku chodia v skupinách vrátane malých detí, ktoré robia znační
neporiadok a špinu. V roku 2015 po oznámení takejto rodine, že musí opustiť byt z dôvodu
neplatenia nájomného, jeden člen rodiny vykonal potrebu na prízemí podniku.
Zamestnanec sa riadi pokynmi štatutára podniku, ktoré v praxi dopÍňali pracovnú náplň.
V priebehu kontroly bola pracovná náplň upratovačky doplnená o nasledovné činnosti:
zastupovanie dovolenky a PN upratovačky DOS Rovňanova, doručovanie písomností do
nepredaných bytových domov, v prípade zaneprázdnenia údržbárov, odpisuje stavy
vodomerov, počas zimných mesiacov sa stará o prístupové chodníky v areáli a pred areálom
podniku.
Námietka bola akceptovaná.
A.4. Druhá upratovačka má v náplni práce denne vykonávať upratovacie práce v priestoroch
bytového domu DOS na Rovňanovej ulici č . 1 , 3 , 5.
Mzda tohto zamestnanca je zahrnutá do výdavkovej časti Rozpočtu Mesta v kapitole Bývanie
a občianska vybavenosť a je hradená pre Službyt nad rámec príspevku. Nájomníci DOS si
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každodenné upratovanie spoločných priestorov vyžiadali a hradia jeho náklady na účet Mesta
v rámci mesačného poplatku - služby súvisiace s užívaním bytu. Mesto ich následne na základe
faktúry uhradí pre Službyt.
Záver k A.4 .: Výška predpisu platieb, ktoré uhrádzajú nájomníci za upratovanie zodpovedá
sume, ktorú refunduje Mesto pre povinnú osobu, a to zodpovedá celkovej cene práce tohto
zamestnanca.

úhradu mzdy upratovačky v DOS z hlavnej činnosti aj podnikateľskej
činnosti (podľa pomeru, ktorý je uvedený v bod 5.4.) a refundáciu mzdy (príjem od Mesta)
účtuje len do výnosov z podnikateľskej činnosti.

Povinná osoba

účtuje

Odp oru č en ie: Vzhľadom

k tomu, že Službyt vykonáva údržbu bytov DOS na Rovňanovej ulici
v rámci hlavnej činnosti , odporúčam, aby náklady na mzdu upratovačky boli zahrnuté
do rozpočtu povinnej osoby a neboli refakturované od Mesta.
A.5: V nákladovom stredisku sú vedení 3 údržbári, ktorí vykonávajú opravy a údržby pre
nepredané byty, ale i byty a nebytové priestory v rámci podnikateľskej činnosti podniku.
Práca údržbárov je evidovaná nasledovným spôsobom:
Nahlásený problém sa eviduje do Knihy zákaziek. Každé ráno zodpovedný pracovník rozdeľuje
nahlásené problémy pre jednotlivých údržbárov a vypíše prvú časť tlačiva z názvom
Vnútropodniková objednávka „Hlásenka". Po vykonaní prác sa podľa skutočne vykonanej
práce vypíše druhá časť tlačiva- pracovný list. Na každej hlásenke je číslo objednávky, dátum
nahlásenia, označenie: NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM, adresa bytového domu, kde sa oprava
vykoná; názov nahláseného problému; meno údržbárov, počet odpracovaných hodín, dátum
začatia a skončenia prác; popis skutočne vykonanej práce, spotrebovaný materiál a podpis
údržbára.
Z kontrolnej vzorky 1O hláseniek bolo identifikovaná vzorka prác údržbárov, napr. odpis
vodomerov na všetkých nájomných bytových domoch; odpis meračov tepla v bytovom dome
na Rovňanovej ul, oprava strechy na ul. 1.Mája 23 (objedn . č.9) ; preplachovanie kanalizácie
na ul.1 .Mája 21 (obj .č. 8); oprava osvetlenia v pivnici a v kočíkarní - horelo svetlo na 1.Mája
47 (obj.11), oprava schodiska na 1.Mája 34 (obj .22); oprava hlavného ističa, svorkovanie
na chodbe na Rovňanova 1 (obj .19); oprava stupačky na 1.Mája 38 (obj.131); čistenie
kanalizície na 1.Mája 52-56 (obj.43); čistenie kanalizácie na 1.Mája 47-49 (obj.50).
Podnik vedie za každý mesiac rozpis služieb údržbárov zodpovedných za havarijnú službu cez
sviatok a cez víkend. Na dokladoch Kniha zákaziek a Hlásenka sa rozlišuje, či ide o práce pre
nájomné bytové domy (t.j. mestské) alebo pre bytové domy v osobnom vlastníctve.
Z ústneho vysvetlenia riaditeľa podniku vyplýva, že vzhľadom k tomu, že nájomné bytové
domy nemajú „zástupcu nájomníkov", resp. domovníka, nie je možné, aby vykonané opravy
prebral zástupca bytového domu. V prípade bytového domu na Rovňanova 1,3,5, kde sa
nachádzajú byty DOS, opravy kontroluje a práce preberá p. Bošiaková (riaditeľka DOS).
Záver k A.S: Všetky vykonané opravy a údržba boli podľa Hláseniek uskutočnené
v spoločných priestoroch mestských nájomných bytových domoch a preto je úhrada týchto
nákladov v súlade s účelom príspevku.
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_B: Ostatné náklady účtované na nákladové stredisko „ údržba nepredaných bytov"

Spotreba materiálu (501)
Opravy a údržby (511)
Ostatné služby (518)

2015 (Eur)
4 469
6 518
4716

2016 (Eur)
2 413
15 764
4 894

Najvyššiu položku v rámci účtu „spotreba materiálu" tvorí materiál, ktorý údržbári spotrebujú
pri opravách a údržbe bytových domov. Materiál, ktorý je použitý pri každej oprave je podľa
položiek rozpísaný na Hlásenke. V kontrolnom prípade bol poskytnutý dodací list, faktúra,
príjemka a výdajka zo skladu (podpísaná 3 zamestnancami v súlade s internou smernicou
o účtovníctve). Na každej Hlásenke aj dodacom liste je uvedené, či ide o materiál pre mestské
nájomné bytové domy alebo ostatné byty.
Výdavok, ktorý nesúvisí s činnosťou podniku je materiál na opravu bicyklov (plášť, duša na
bicykel, súprava na lepenie duše). Podľa vysvetlenie povinnej osoby, ide o výdavky na dopravu
údržbárov.
V rámci účtov a „ opravy a údržba" a „ ostatné služby" sa účtujú výdavky za dodané služby od
externých dodávateľov na základe Zmluvy alebo objednávky. Kontrolou bola vybraná vzorka
dodávateľských faktúr a zmlúv, pričom kritérium výberu bola najvyššia cena. Kontrola
preverila dodávateľské faktúry z nasledovných hľadísk :

5.3.1. Preverenie skutočnosti, že práce nebolo možné vykonať vlastnými zamestnancami
5.3.2. Dodržiavanie zákona o finančnej kontrole a zákona o účtovníctve
5.3.3. Dodržanie zákona o prístupe k informáciám - povinné zverejňovanie
5.3.4. Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní
Tab.č.4

-

Prehľad

faktúr, na základe výberového kritériá, ktorým bola najvyššia cena , zdroj:

Účtovný denník rok 2015,2016, Kniha dodávateľských faktúr rok 2015,2016

Číslo
faktúry/Zmluva
SV, DFA 2015 0192

Dodávateľ

Cena

PALLMONT, s.r.o.

2181 Eur

2ks DFA 2016 0596

HP plus, s.r.o.

4080 Eur

DFA 2016 0637
Oprava
dorozumievacieho
zariadenia
Čistenie
strešných DFA 2016 0284

HP plus, s.r.o.

6 493 Eur

NBM, s.r.o.

1 396 Eur

Názov služby
Výmena
TUV
Oprava

meračov

výťahových

šácht

žľabov

Služby VIPA

Čistenie kanalizácie

DFA 2015 0152, BYTTHERM, s.r.o.
DFA 2015 0572,
DFA
20160146DFA,
DFA 2016 0593
DFA20150041,
HYDRODYNAMIC
DFA20150050,
spol.s.r.o,
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Rok
Rok
2015
2016
840 Eur 900 Eur

Rok
2015

Rok
2016

Západ.vod , s.pol.Pčnos

DFA20150233 ,
DFA20150232,
DFA20150381,
DFA20150469,

ť,

1520
P ALLMONT Eur

s.r.o.,

5.3.1. Preverenie skutočnosti, že práce nebolo možné vykonať vlastnými zamestnancami
- údržbár, korenár, zámočník, vodoinštalatér, elektrikár -výťahár,

Výmena meračov studenej vody a teplej úžitkovej vody (dodávateľ PALLMONT - cena:
2181,6 Eur)
V zmysle zákona o Metrológii č. 142/2000 Z.z, o metrológií je povinná výmena bytových
vodomerov ako určených meradiel pretečeného množstva vody každé 4 roky pre teplú úžitkovú
vodu (TÚV) a každých 6 rokov pre studenú vodu (SV). Vykonávať demontáž starých a montáž
nových vodomerov môže iba osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti
metrológie a je registrovaná na ÚNMS . Zamestnanci povinnej osoby nie sú držiteľom
spomínaných dokladov.
Čistenie strešných žľabov (dodávateľ NBM, s.r.o. - cena: 1396,8 Eur)
V zmysle zákona 124/2006 z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi poveriť na prácu vo výškach
a nad voľnou hÍbkou len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz na prácu vo výškach.
Zamestnanci povinnej osoby nemajú preukaz na prácu vo výškach.
Odporučenie: Doplniť školenie pre zamestnancov na práce vo výškach.
Námietky povinnej osoby: Toto odporučenie považujeme za neadekvátne, nakoľko podnik
nevlastní žiadne vysokozdvižné zariadenie, zamestnanci nemajú oprávnenie obsluhovať takého
zariadenie. Práce vo výškach sú zriedkavé a zabezpečujeme ich externou firmou, prípadne
dcérskym podnikom Technické služby mesta Zlaté Moravce.
Námietka bola akceptovaná.

Oprava 2 výťahových šácht (dodávateľ HP plus, s.r.o. - cena: 4080 Eur)
Práce pozostávali najmä zo stierkovania stien, oplechovanie atiky, izolovanie strechy šachty.
Zamestnanci povinnej osoby nemajú potrebnú kvalifikáciu.
Oprava dorozumievacieho zariadenia (dodávateľ HP plus, s.r.o . - cena: 6493,2 Eur)
Zákazka spočívala vo výmene dorozumievacieho zariadenia v bytovom dome. Dodávateľ bol
povinný dodržať STN a použiť len certifikované komponenty. Cena zákazky sa skladala z ceny
materiálu v hodnote 3 855 Eur bez DPH a súvisiacich prác v hodnote 1556 Eur bez DPH.
Z ústneho vysvetlenia vyplýva, že zamestnanci nemajú oprávnenie na montáž nového
dorozumievacieho zariadenia - certifikát. Neodbornou montážou by mohlo dôjsť
k znehodnoteniu záruky na materiál, a v súlade so Zmluvou o dielo dodávateľ poskytol 24
mesačnú záruku.na práce.
V rámci miestneho zisťovania bolo preverené dodanie tejto služby.
Obstaranie služieb VIPA (dodávateľ BYTTHERM- cena: 413 Eur až 427,27 Eur)
Firma BYTTHERM, s.r.o. je výhradný zástupca pre SR systému pomerového merania VIP A,
ktorý slúži na rozpočítavanie a vyúčtovanie nákladov tepla v byte užívateľa .
Čistenie kanalizácie - (dodávateľ HYDRODYNAMIC, spol.s.r.o, PALLMONT s.r.o., ZVoS,

cena od 81Eur do 268 Eur)
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Čistenie kanalizácie vykonávajú aj zamestnanci pomocou vlastnej techniky (krtkovanie) (napr.
Hlásenka č.43 , adresa 1.Mája 52-56, Hlásenka č.131, adresa 1.Mája 38). Podľa ústneho
vysvetlenia je dodávateľ objednaný až potom, keď je potrebná špeciálna technika a závadu nie
je možné odstrániť vlastnými zamestnancami.

Záver: Dodanie služieb externou firmou bolo odôvodnené.
S.3.2. Dodržiavania zákona č. 3S7/201S Z.z. o finančnej kontrole a zákon č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve
Organizácia ma vypracovanú aktuálnu Internú smernicu pre výkon finančnej kontroly
z 4.1.2016, ktorej prílohou sú podpisové vzory zamestnancov a vzor pre výkon základnej
finančnej kontroly.
Záver: Podnik vykonával základnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a v súlade s internou smernicou : pred podpisom zmlúv a objednávok,
faktúry boli uhradené až potom, ako bol vystavený krycí list s podpismi zodpovedných
zamestnancov.
S.3.3. Dodržiavanie § Sa) a Sb) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám - povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr
Povinná osoba nemá vytvorenú vlastnú web stránku a povinne zverejňované informácie
zverejňuje na web stránke mesta.
Záver:
Všetky preverované
faktúry
a zmluvy boli
zverejnené na stránke
www .zlatemoravce.eu/sluzbyt v súlade so zákonom č . 211 ./2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám.
Odporučenie:
Vzhľadom
na rozsiahly predmet činnosti , zvysenie
a konkurencieschopnosti podniku, odporúčam zriadiť vlastnú web stránku.

prehľadnosti

5.3.4. Dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Povinná osoba má vypracovanú internú smernicu pre verejné obstarávanie zo dňa 1.8.2009.
Kontrola preverila obstaranie prác:
„Oprava výťahovej šachty v počte 2ks na základe Zmluvy o dielo so spoločnosťou HP plus,
s.r.o. zo dňa 4.10.2016 vo výške 4080 Eur."
„Komplexná oprava dorozumievacieho zariadenia na základe Zmluvy o dielo s HP plus, s.r.o.
zo dňa 2.12.2016" vo výške 6493,20 Eur.
Čistenie strešných žľabov na bytovom dome 1.Mája 21-27 na základe objednávky s NBM, s.r.o.
vo výške 1396,8 Eur.
Vo všetkých prípadoch išlo o zákazky s nízkou hodnotou, a obstarávateľ spojil zistenie
predpokladanej hodnoty zákazky s prieskumom trhu. V každom prípade obstarávateľ vyberal z
3 ponúk, pričom ako jediné kritérium bola stanovená najnižšia cena. V každom prípade bolo
ukončenie prác dokumentované v preberacom protokole.
V priebehu kontroly bola zverejnená Súhrnná správa o zákazkách s cenou nad 5000 Eur
v súlade
s
§
117
zákona
č.
343/2015
Z.z. o verejnom
obstarávaní.
http://www.zlatemoravce.eu/suhrnne-spravy-o-zadani-zakaziek.html
Potreba vykonania všetkých opráv vyplynula z požiadaviek nájomníkov (nefunkčné
dorozumievacie zariadenie v budove DOS a hroziace riziko, že sa k nájomníkom nedostane
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lekár) alebo bola zi ~tená pri práci údržbárov (zatekanie do výťahovej šachty; zarastené strešné
žľaby bránili odtoku dažďovej vody). Potreba opráv bola prednesená aj na finančnej komisii,
a v prípade čistenia odtokových žľabov bola kontrole predložená fotodokumentácia o stave
pred vykonaním prác.)
Povinná osoba vybrala vo všetkých prípadoch ponuku, ktorá obsahovala najnižšiu cenu.
Záver: Povinná osoba dodržaný zákon č. 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní
a postupovala súlade s metodickým usmernením ÚPVO č.10331-5000/2016.
Vvsvetlenie: Podľa metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č.10331 5000/2016, zo dňa 20.6.2016: „ Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou zákon o verejnom
obstarávaní neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný- obstarávateľ pri nej
aplikovať. Znamená to, že tento zákon neupravuje ani jednotlivé kroky, ktoré je potrebné uskutočniť
vo vzťahu k zadávaniu takýchto zákaziek. Je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, aké pravidlá
si pre zadávanie takejto zákazky zvolí, mal bv však postupovať tak, aby prioritne zohľadnil najmä
princíp hospodárnosti a efektívnosti, vychádzajúc pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu,
dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky s nízkou hodnotou.

5.4. Delenie nákladov na hlavnú a podnikateľskú činnosť
Podnik má vypracovaný interný predpis z 24.9.2013 , na základe ktorého postupuje pri výpočte
podielu nákladov hlavnej (HČ) a podnikateľskej činnosti (PČ) v prípade, kde nie je možné
jednoznačne určiť, či sa jedná o hlavnú alebo podnikateľskú činnosť.
V pôvodnej smernici bol pre výpočet podielu zohľadnených niekoľko ukazovateľov:
Pomer počtu bytov vo vlastníctve mesta a bytov v osobnom vlastníctve
Pomer výnosov v HČ a PČ
Pomer odpracovaných hodín v HČ a PČ
K dátumu vypracovania predpisu bol pomer HČ a PČ 65 % ku 35%. V smernici o účtovníctve
v čl.1 O je uvedené, že : „ak nie je možné jednoznačne určiť HČ a PČ , náklady sa rozúčtujú
maximálne v pomere HČ 65 % a PČ 35 %.
Dodržanie internej smernici o delení nákladov bolo preverované na delení mzdových nákladov.
Záver: V roku 2015 bol ku koncu roka pomer nákladov medzi hlavnou a podnikateľskou
činnosťou 65% ku 35% a v roku 2016 bol tento pomer 54% ku 46%, t.j. v súlade s internou
smernicou.
Počas niektorých mesiacov náklady účtované na hlavnú činnosť presiahli 65%, konkrétne ide
o január a september 2015, a február, máj a júl 2016.
Odporúčanie: Aktualizovať

smernicu o delení nákladov tak, aby v nej bolo upravené
ktoré konkrétne náklady sa podľa citovaného pomeru delia alebo ktoré sa nedelia (napr.
mzda upratovačky v DOS nepodlieha deleniu )
zohľadniť skutočne vykonané výkony v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti alebo
pomer počtu bytov vo vlastníctve mesta a bytov v osobnom vlastníctve
rozúčtovávať náklady na jednotlivé strediská a činnosti každý mesiac

6. Odporúčania, ktoré je možné
a poslancami
6.1.

Zakladateľská

realizovať

listina
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len v

súčinnosti

s Mestským úradom

a)

upraviť

č .523 /2004

predmet činnosti v Zakladateľskej listine, tak aby bol v súlade so zákonom
Z:z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Vysvetlenie: V predmete činnosti povinnej osoby, ktorý je uvedený pod bodom d)
listiny je uvedené: „ vodoinštalatér, údržbár, automechanik, kurenár, elektrikár,
stolár, zámočník " . Tieto činnosti nepatria k úlohám obce, ktoré jej ukladá akýkoľvek osobitný
zákon a preto by nemali tvoriť predmet hlavnej činnosti príspevkovej organizácie. (§21 ods.3
zákona č. 52312004 Z.z. o rozpočet. pravidlách verejnej správy: „ Rozpočtové organizácie a
príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného
celku vyplývajúcich z osobitný ch predpisov. 26)
Zakladateľskej

b) rozšíriť predmet činnosti povinnej osoby o „ Správu mestských bytových domov" v zmysle
§6 ods.2 zákona č. 18211993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Správa domu je
zabezpečenie prevádzky, údržby, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných
zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, zabezpečenie služieb spojených s
užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vymáhanie, vymáhanie škody, nedoplatkov vo
fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov a iné činnosti , ktoré bezprostredne súvisia
s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.)
c) upraviť práva a povinnosti povinnej osoby k tzv. zmiešaným bytovým domov, t.j. k bytovým
domov, v ktorých sa nachádzajú mestské byty aj byty v súkromnom vlastníctve
d) upraviť a jasne rozdeliť agendu nakladania s mestskými bytmi medzi Mestom a Službytom
v oblasti právnej , technickej a ekonomickej
Vysvetlenie: V predmete činnosti povinnej osoby, ktorý je uvedený pod písmenom c)
Zakladateľskej listiny je uvedená aj „správa majetku mesta" . V praxi správu bytových domov
vykonáva Mesto. (Službyt vykonáva len správu zvereného majetku - budovy na Radlinského
ulici, v ktorej sídli. Túto činnosť vykonáva v zmysle predmetu činnosti uvedeného pod
písmenom a))
6.2. Tvorba
a)

upraviť

rozpočtu

pre povinnú osobu

znenie záväzných
listiny

ukazovateľov rozpočtu

Mesta v nadväznosti na predmet

činnosti

Zakladateľskej

poskytuje povinnej osobe príspevok na hlavnú činnosť so záväzným
na „údržbu nepredaných bytov" . V skutočnosti Službyt v hlavnej činnosti
vykonáva údržbu spoločných častí a zariadení nepredaných bytových domov. Opravy a údržbu
nepredaných bytov vykonáva ako svoju podnikateľskú činnosť.
Zriaďovateľ poskytuje povinnej osobe príspevok so záväzným ukazovateľom „Správa
podniku", hoci nejde o činnosť vo verejnom záujme, na ktorú bola povinná osoba zriadená
Vysvetlenie:

Zriaďovateľ

ukazovateľom

b) Nastaviť financovanie povinnej osoby tak, aby náklady na nájomné byty boli maximálne vo
výške predpisu nájmu t.j. aby všetky náklady, ktoré Mesto má s nájomnými bytmi boli kryté
výnosmi od nájomníkov.
c) v bytových domoch na Rovňanovej ulici (DOS) zaviesť poplatky do Fondu opráv, prevádzky
a údržby
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6.3. Nájomné

vzťahy

a) upraviť nájomné v zmiešaných bytových domoch tak, aby príspevok Mesta do Fondu
prevádzky, údržby a opráv bol minimálne vo výške výnosu z nájmov
b) zvýšiť vymáhateľnosť dlžného nájomného a služieb spojených s užívaním bytu
prostredníctvom Inštitútu osobitného príjemcu, kedy Mestský úrad ako osobitný príjemca
dávok v hmotnej núdzi rozhodne o tom, že z dávok bude prioritne uhradené nájomné a poplatok
za odpady.
·
6.4. Všeobecné odporučenie:
na charakter činnosti povinnej osoby,
spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vzhľadom

odporúčam zvážiť

jej transformáciu na

7 . Predložené doklady a miestne zisťovanie:
Ku kontrole boli predložené Zriaďovacia listina, Organizačná štruktúra platná v roku 2015,
2016, Účtovný rozvrh, Číselník hospodárskych stredísk, Smernica o vnútornom obehu
účtovných dokladov, Smernica o finančnej kontrole, Smernica (interný predpis) o použití
príspevku mesta na údržbu nepredaných bytov, Zoznam bytových domov a bytov, ktoré sú
vlastníctve mesta a v ktorých vykonáva údržbu bytov Službyt m.p., Zoznam bytov, ktoré sú vo
vlastníctve mesta, za ktoré Mesto uhrádza príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv;
Účtovný denník za roky 2015 , 2016, Hlavná kniha za rok 2015 , 2016, Kniha dodávateľských
faktúr za rok 2015 , 2016, Kniha odberateľských faktúr za rok 2015,2016, Odpisový plán
dlhodobého majetku za rok 2015, 2016, Evidencia dlhodobého majetku, Zoznam
zamestnancov, ktorých mzda bola účtovaná do osobných nákladov v stredisku HČ - údržba
nepredaných bytov za rok 2015, 2016, mzdové listy a pracovné zmluvy zamestnancov
v stredisku Údržba nepredaných bytov, Prehľad záväzkov a pohľadávok (v lehote splatnosti, po
lehote splatnosti) k 31.12.2015 , 31.12.2016, Smernica o verejnom obstarávaní, Vybrané
faktúry a krycie listy, Spisy k verejnému obstarávaniu; Evidencia vykonávaných údržbárskych
prác. Viackrát v roku 2017 bola vykonaná osobná návšteva v sídle povinnej osoby
a kontrolórka nahliadla do príslušných účtovných záznamov.
Dňa 18.4.2017 bola vykonaná obhliadka mestských bytových domov na Rovňanovej č. 1,3,5
a na ul l.Mája„ Obhliadky sa zúčastnili riaditeľ povinnej osoby Mgr.Peter Sendlai a poslanci
RNDr. Jozef Paluška a PhDr. Klaudia Ivanovičová .

KONIEC SPRÁVY
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