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Návrh uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 26. 04. 2021
Uznesenie č. ............/21

Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi,
c) Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách,
II.

sleduje uznesenia
rok 2021: 3/II.; 40/II.
rok 2020: 10/II.; 49/II.; 79/II.; 174/II.; 205/II.; 206/II.; 284/II.; 355/II.; 360/II.; 361/II.;
362/II.;
rok 2019: 111/II.; 323/II.; 387/II.
rok 2018: 167/II.; 395/II.; 499/II.b)
rok 2017: 224/II; 225/II; 226/II; 227/II; 229/II; 234/II; 238/II.
rok 2016: 336/II.
rok 2015: 255/II.; 389/III. b)
rok 2011: 73/IV. až VI.
rok 2010: 246/II. bod M9
rok 1997: 224/II.

III.

vypúšťa zo sledovania uznesenia
rok 2021: 7/III.; IV.
rok 2020: 236/II.
rok 2016: 547/II.

IV.

opravuje uznesenia
rok 2016:
547/16
takto: v časti I. a II. sa z dôvodu zistenia písacej chyby text „1334“ nahrádza textom
„1344“. Ostatný text zostáva nezmenený.
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Rok 2016
Návrh na opravu uznesenia MsZ č. 547/16 zo dňa 05. 12. 2016
Dôvodová správa
Predmetný text sa opravuje vzhľadom na skutočnosť, že v pôvodnom uznesení došlo
k zisteniu písacej chyby.
Návrh na opravu uznesenia MsZ č. 547/16 zo dňa 05. 12. 2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na opravu uznesenia MsZ č. 547/16 zo dňa 05. 12. 2016
II.
schvaľuje – neschvaľuje
opravu uznesenia MsZ č. 547/2016 zo dňa 05. 12. 2016 takto:
v časti I. a II. sa z dôvodu zistenia písacej chyby text „1334“ nahrádza textom
„1344“. Ostatný text zostáva nezmenený.
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Rok 2021
Uznesenie č. 3/II/21
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
A) zmenu uznesenia MsZ č. 213/20 zo dňa 24.8.2020 takto:
a) v časti I. sa vypúšťa bod d) a nahrádza sa novým znením: „podmienky žiadosti
o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti podľa
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v platnom znení od 1.1.2021 z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky“,
b) v časti I. sa vypúšťa bod f),
c) v časti II. „Účel“ v odst. 3 sa mení cena z pôvodnej ceny 1 305 841,68 € na novú
cenu 1 199 000,09 €,
d) v časti II. „Podanie žiadosti“ sa odst. 1 vypúšťa a nahrádza novým znením:
„O poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 Z.
z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu
rozvoja bývania a vyhlášky č. 374/2020 Z.z., vo výške 719 400,00 €“,
e) v časti II. „Podanie žiadosti“ sa odst. 2 vypúšťa a nahrádza novým znením:
„O poskytnutie dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, na obstaranie nájomných bytov vo výške 479 600,00 € a na
obstaranie technickej vybavenosti v zložení:
SO 02.1
Komunikácia, chodníky
SO 07
Verejné osvetlenie
20 880,00 €
SO 02.2
Odstavné plochy
9 360,00 €
SO 03
Prípojka vodovodu
7 920,00 €
SO 04.1
Kanalizácia splašková
11 730,00 €
Dotácia spolu:
49 890,00 €“
f) v časti II. Podanie žiadosti“ sa vypúšťa ods. 3,
g) v časti II. „Financovanie“ sa odst. 1 vypúšťa a nahrádza novým znením: „Spôsob
financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome:
ga) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% v sume 719 400,00 €
gb) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 40%
v sume 479 600,00 €
gc) Vlastné zdroje mesta vo výške 0,09 €“
h) v časti II. „Financovanie“ sa odst. 3 vypúšťa a nahrádza novým znením:
„Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo
výške 0,09 € z rozpočtu mesta“
ch) v časti II. „Záväzky“ sa vypúšťajú odst. 1 až 4 a nahrádzajú sa novým znením: „
• Určenie zabezpečenia záväzku a súhlas s týmto zabezpečením – požadovaný úver
a dotácia budú zabezpečené nehnuteľnosťami:
LV č. 10111
stavba súp.č. 3103, or.č. 1A na p.č. 6652/239, nájomný bytový dom, k.ú. Prievidza
stavba súp.č. 3103, or.č. 1B na p.č. 6652/240, nájomný bytový dom, k.ú. Prievidza
pozemky pod stavbou a spevnenými plochami LV č. 1
p.č. 6652/239, 6652/240, 6652/250, 6652/251, 6652/252, 6652/253, 6652/254,
6652/255, 6652/242, 6652/243, 6652/244, 6652/249, 6652/246, 6652/245
• Záväzok mesta zachovať nájomný charakter bytov.
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• Záväzok mesta zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č.
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov vrátane
pozemku pod bytovým domom.
• Záväzok mesta dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv
ustanovenia zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov.
• Záväzok mesta zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru
bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
• Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov v rozpočte na splácanie úveru zo
ŠFRB.“
B) uzatvorenie dodatku č. 1 k zníženiu kúpnej ceny uvedenej v predmetnej kúpnej zmluve
v zmysle vyhlášky č. 374/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. 284/2013 Z. z o
podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach
poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od
1.1.2021.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania a
na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti a Žiadosť o poskytnutie podpory v súlade
zo Zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
predpisov boli podané dňa 15.01.2021 na Okresný úrad Trenčín. Žiadosti budú posúdené
v súlade s termínmi uvedenými v predmetných zákonoch.
uznesenie v sledovaní
Uznesenie č. 7/III.;IV/21
Mestské zastupiteľstvo
III. schvaľuje
kritériá na posudzovanie pohľadávok spol. SMMP, s.r.o., zo zastavených exekúcií, na trvalé
upustenie od ich vymáhania a ich odpis, ak exekúcia bola zastavená:
a) ako stará exekúcia, v zmysle zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných
konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za splnenia nasledovných kritérií:
1. Počas celej doby exekúcie bolo vymožené 0,00 EUR,
2. Počas trvania exekúcie bolo vymožených menej ako 20% alebo viac ako 80 % z istiny,
3. Počas exekúcie bola vymožená celá istina, príp. aj časť príslušenstva,
b) pre vyhlásenie konkurzu, príp. osobného bankrotu,
c) z dôvodu zániku právnej subjektivity dlžníka zrušením a výmazom z príslušného registra,
d) z dôvodu úmrtia dlžníka a dedičské konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku,
IV. schvaľuje
a) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok spol. SMMP, s.r.o., zo zastavených exekúcií,
za splnenia podmienok, podľa bodu I. a na vykonanie účtovných operácií – odpisom
pohľadávok, podľa prílohy č. 1 tohto materiálu, z účtovnej evidencie vo výške spolu
219.889,01 EUR,
b) uplatňovanie postupu spol. SMMP, s.r.o., pri trvalom upustení od vymáhania a odpisu
pohľadávok zo zastavených exekúcií, za splnenia podmienok podľa bodu I., v budúcich
obdobiach.
Na základe uznesenia MsZ Prievidza 7/21, zo dňa 25.01.2021 a na základe uznesenia
valného zhromaždenia spol. SMMP, s.r.o. č. 04/02/2021, zo dňa 01.02.2021, spoločnosť
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odpísala pohľadávky dňa 18.03.2021, vo výške 218 130,11 EUR a upustila od opätovného
podania návrhu na vykonanie exekúcie predmetných pohľadávok.
návrh na vypustenie zo sledovania
Uznesenie č. 40/II/21
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚPZF 878/1-2,
Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 242 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.
Žiadosť o poskytnutie dotácie je v štádiu odborného hodnotenia.
uznesenie v sledovaní

Rok 2020
Uznesenie č. 10/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 5 504 € t.j. 10,1 % z celkových výdavkov na projekt.
Žiadosť o dotáciu je v štádiu odborného hodnotenia.
uznesenie v sledovaní
Uznesenie č. 49/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a
v Bojniciach“, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené
inštitucionálne kapacity a efektívna VS,
b) kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi,
Handlovej a v Bojniciach “ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Hlavného
partnera: Mesta Prievidza, maximálne vo výške 16 000 €,
c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Hlavného partnera/Prijímateľa: Mesta Prievidza,
d) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným
partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO:
00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318
094,
e) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c)
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14 , 971 01
Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, IČO:
00318001.
Žiadosť o NFP bola schválená, začala sa implementácia hlavných aktivít projektu.
uznesenie v sledovaní
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Uznesenie č. 79/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre
mestské budovy v meste Prievidza “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 4 988,14 € t .j. 5 % z celkových výdavkov na projekt,
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
Žiadosť o NFP bola schválená, pripravujú sa podklady pre proces VO.
uznesenie v sledovaní
Uznesenie č. 174/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Zmiernenie dopadov koronakrízy– podpora lokálnych
komunít v meste Prievidza“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 5 476,29 €, t .j. 10,11% z celkových výdavkov na
projekt.
Projekt je v štádiu odborného hodnotenia.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 205/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza podľa § 24 Štatútu mesta Prievidza Michalovi
Krajčíkovi in memoriam za významné zásluhy o rozvoj mesta Prievidza v 20. storočí.
Odovzdanie udeleného mestského ocenenia sa plánuje vykonať v zmysle Štatútu mesta
slávnostným spôsobom na podujatí Tváre mesta, ktoré sa žiaľ v roku 2020 nemohlo
uskutočniť s ohľadom na protipandemické opatrenia. Žiaľ vývoj situácie nie je dobrý a od
úvodu roka 2021 je v Slovenskej republike vyhlásený núdzový stav spojený so zákazom
vychádzania, pričom organizácia hromadných podujatí kultúrnej a spoločenskej povahy je
zakázaná vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Podujatie Tváre mesta je preto
odložené na neurčito, keď situácia umožní jeho konanie, a budú na ňom slávnostne
odovzdané aj ďalšie mestské ocenenia.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 206/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPKZPPO2-SC211-2020-62 na projekt s názvom: „Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v
meste Prievidza“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 5,0% z celkových výdavkov na projekt, maximálne do
výšky 13 000 €,
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
Žiadosť o NFP je v štádiu odborného hodnotenia.
uznesenie v sledovaní
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Uznesenie č. 236/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
v súlade s IS č.80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza zníženie stanovenej
výšky prevádzkových nákladov Tanečnej školy Věry Nedeljakovej – Tanečného klubu Hildy
Preinerovej IČO: 33 785 066, miesto podnikania Ul. M. Gorkého 17/4, Prievidza, v zmysle
užívania prenajatých priestorov v budove Centra voľného času, Ulica K. Novackého 14,
Prievidza, na dobu určitú, a to: od 1.1.2020 do 31.08.2021 o 50 %.
Dňa 27.10.2020 bol e-mailovou poštou zaslaný p. Hilde Preinerovej návrh Dodatku č. 1
k Nájomnej zmluve č. 15/03/2017 uzatvorenej dňa 20.03.2017. K podpísaniu dodatku
nedošlo z dôvodu nesúhlasu p. Preinerovej. Centrum voľného času Prievidza neeviduje
žiadne záväzky voči Tanečnej škole Věry Nedeljakovej-Tanečného klubu Hildy Preinerovej.
návrh na vypustenie zo sledovania

Uznesenie č. 284/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPKZPPO2-SC211-2020-62 na projekt s názvom: „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 14 130 € t.j. 5,0 % z celkových oprávnených výdavkov
na projekt, c) financovanie neoprávnených výdavkov projektu do výšky 47 767, 47 €.
Žiadosť o NFP je v štádiu odborného hodnotenia.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 355/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „ Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální
základných škôl v Prievidzi “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 11 400 € t .j. 24,57% z celkových výdavkov na projekt.
Projekt bol čiastočne podporený sumou 5 000€, implementácia projektu aj finančné
vyúčtovanie projektu je ukončené. V roku 2021 školy mesta Prievidza reagovali na výzvu MŠ
SR a podali žiadosti o dotáciu.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 360/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. žiada
zástupcov mesta v orgánoch spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.:
a) v pravidelnom štvrťročnom intervale predložiť z dôvodu transparentnosti
Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi správu o aktuálnom stave pripravovaného
projektu, vrátane časového harmonogramu, procese prípravy a zdrojov financovania,
b) zabezpečiť poslancom možnosť kontroly nad pripravovaným projektom.
Zástupcovia mesta v orgánoch spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. predložia
štvrťročne Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi správu o aktuálnom stave pripravovaného
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projektu, vrátane časového harmonogramu, informácií o procese prípravy a zdrojov
financovania.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 361/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. odporúča
zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné
hospodárstvo realizovať zámer výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT
v meste Prievidza prostredníctvom investora Prievidzské tepelné hospodárstvo,
akciová spoločnosť, IČO 36325961.
Zástupcovia mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné
hospodárstvo poskytujú v rámci svojich kompetencií súčinnosť, smerujúcu k realizácii
zámeru výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza prostredníctvom
investora Prievidzské tepelné hospodárstvo, akciová spoločnosť, IČO 36325961.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 362/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
podľa § 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení Doplnku č. 1 poskytnutie mimoriadnej dotácie
z rozpočtu mesta na rok 2021 pre BC Prievidza, s.r.o., vo výške 54 916 € na účel krytia
nákladov spojených s prenájmom športoviska – mestskej športovej haly.
Na základe žiadosti BC Prievidza, s.r.o. Nábrežná ulica II. Prievidza o dotáciu z rozpočtu
mesta Prievidza v roku 2021 zo dňa 18.12.2020 bola dňa 29.12.2020 podpísaná s BC
Prievidza, s.r.o., v zastúpení štatutárom Ing. Petrom Zvarom, Zmluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021 s výškou dotácie 54 916 ,- €. Účelom dotácie je
krytie nákladov spojených s prenájmom športoviska v r. 2021 – mestskej športovej haly.
Zmluva nadobudla účinnosť dňom 30.12.2020 a dotácia bude BC Prievidza, s.r.o. vyplácaná
v jedenástich rovnakých mesačných splátkach vo výške 4 576,33 € a v dvanástej splátke vo
výške 4 576,37 € vždy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci počas roka 2021
s povinnosťou predloženia dokladov k zúčtovaniu celkovej výšky dotácie najneskôr do
15.12.2021.
uznesenie v sledovaní
Uznesenie č. 111/II/19
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Vybudovanie detských
jaslí v meste Prievidza “ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 24 730, 49 €,
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d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

-

Projekt bol úspešný, je podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, prebieha proces
verejného obstarávania na zhotoviteľa.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 323/II/19
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Revitalizácia tréningového ihriska na
Malonecpalskej ulici v Prievidzi“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 8 685,12 € t.j. 25 % z celkových výdavkov na
projekt.

-

Projekt v prvom kole nebol podporený, čakáme na výsledok ďalšieho výberového
kola.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 387/II/19
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP žiadateľom TSK a Partnerom č.3 mestom Prievidza
s názvom: „Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra“,
b) zabezpečenie realizácie aktivít Partnera č.3 v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie aktivít Partnera č. 3
vo výške 43 992,14 € z celkových oprávnených výdavkov projektu za Partnera č.3,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta Partnera č.3.

-

Projekt bol schválený, prebieha implementácia aktivít projektu.
uznesenie v sledovaní

Rok 2018
Uznesenie č. 167/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
obstaranie kapacitného posúdenia križovatky Riečnej ul. a prístupovej komunikácie
do priemyselného parku v trase budúcej cesty I/64 s tým, že finančné prostriedky na
tento účel budú zaradené do úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018.

-

Položka nebola zaradená do aktuálneho rozpočtu, momentálne akcia pozastavená.
uznesenie v sledovaní
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Uznesenie č.395/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
predloženie projektu s názvom: „Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza“.

-

Prebieha implementácia aktivít projektu. Predpokladané ukončenie projektu 04/2021.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 499/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa územnoplánovacej
dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie Územného plánu zóny od
žiadateľa Kataríny Géczyovej, Tulská 47, Banská Bystrica vo výške 100 %
z celkových nákladov na obstaranie.

-

Predmetná UPČ 5a bola zahrnutá do rozsahu spracovania Zmien a doplnkov č.2
ÚPN Z Necpaly.
uznesenie v sledovaní v časti II. b)

Rok 2017
Uznesenie č. 224/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke nehnuteľností v k. ú Bojnice, časť stavby mostného
telesa vo veľkosti podielu ½-ina celku na Ulici olympionikov, postavenej ponad rieku
Nitra zo zadnej strany hypermarketu Tesco a smerujúcej k plážovému kúpalisku
Bojnice na pozemku parcela reg. C KN č.3551/18, s výmerou 60 m², vodná plocha,
zapísanom na LV č. 981 a časť stavby mostného telesa vo veľkosti ½-ina celku,
postavenej ponad rieku Nitra zo zadnej strany predajne diskont CBA na Bojnickej
ceste a smerujúcej k parčíku zo strany Bojníc na pozemku parcela reg. C KN č.
3477/4, s výmerou 8 m², ostatná plocha, zapísanom na LV č. 2899, na pozemku
parcela reg. C KN č. 3550/11, s výmerou 18 m2, vodná plocha, zapísanom na LV č.
2899 a na pozemku parcela reg. C KN č. 3480/6, s výmerou 11 m2, zastavané
plochy a nádvoria, zapísanom na LV č. 2899, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve
požičiavateľa a ktoré bude vypožičiavateľ užívať formou výpožičky pre účely
realizácie stavby „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“ minimálne do
ukončenia doby udržateľnosti projektu „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza
a Bojnice“, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Táto zmluva o výpožičke
nehnuteľností sa stáva účinnou dňom zverejnenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku v centrálnom registri zmlúv medzi príslušným poskytovateľom
pomoci a mestom Prievidza v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

-

Dielo bolo ukončené a prevzaté v 11/2020. Je podaný návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia a pripravujeme doklady na zaradenie stavby do majetku.
Kolaudačné konanie je prerušené z dôvodu chýbajúcich dokladov: Geometrický plán
podľa predpisov o katastri, súhlasné stanoviská: SVP, š. p., ORPZ ODI.
uznesenie v sledovaní
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Uznesenie č. 225/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o podnájme nehnuteľností v k. ú. Bojnice, pozemku parcela reg.
C KN č. 3480 (E KN č. 1278) so záberom pozemku pod cyklotrasu v rozsahu výmery
94 m2 – chodník zapísaný na LV č. 4096 vo vlastníctve Poľnohospodárskeho
družstva Horná Nitra, so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch a pozemku parcela reg. C
KN č. 3477 v rozsahu výmery 25 m2 – lávka 301 a výmery 284 m2 – chodník a
pozemku parcela reg. C KN č. 3476 so záberom pozemku v rozsahu výmery 25 m2 –
lávka 301 a výmery 4 m2 pod chodník, obidva v k.ú. Bojnice, zapísané na LV č. 2899
vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice, na
ktoré má mesto Bojnice uzatvorené nájomné zmluvy, za účelom vybudovania
cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice, za podmienok nájomného vo výške
10,86 €/rok pre Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, so sídlom v NedožerochBrezanoch a nájomného vo výške 8,46 €/rok pre Pozemkové spoločenstvo bývalých
urbaristov mesta Bojnice, za obdobie odo dňa uzatvorenia zmluvy o podnájme na
dobu určitú minimálne do ukončenia doby udržateľnosti projektu „Cyklotrasa medzi
mestami Prievidza a Bojnice“, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Táto zmluva
o podnájme nehnuteľností sa stáva účinnou dňom zverejnenia Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku v centrálnom registri zmlúv medzi príslušným
poskytovateľom pomoci a mestom Prievidza v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-201615.

-

Dielo bolo ukončené a prevzaté v 11/2020. Je podaný návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia a pripravujeme doklady na zaradenie stavby do majetku.
Následne budú uzatvorené dodatky k zmluvám o podnájme pre spresnenie predmetu
podnájmu.
Kolaudačné konanie je prerušené z dôvodu chýbajúcich dokladov: Geometrický plán
podľa predpisov o katastri, súhlasné stanoviská: SVP, š. p., ORPZ ODI.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 226/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice
č. 796/2014/OZ/2.4.1 zo dňa 20.10.2014 v znení Dodatku č. 1 č.
698/2015/OZ/2.4.1/1/796/2014 zo dňa 14.10.2015, a to z dôvodu rozdelenia stavby
na dve etapy a s tým súvisiaceho spresnenia podmienok podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou IROP-PO1-SC122-2016-15
a následne samotnej realizácie stavby.

-

Dielo bolo ukončené a prevzaté v 11/2020. Je podaný návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia a pripravujeme doklady na zaradenie stavby do majetku.
Kolaudačné konanie je prerušené z dôvodu chýbajúcich dokladov: Geometrický plán
podľa predpisov o katastri, súhlasné stanoviská: SVP, š. p., ORPZ ODI.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 227/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie IKT učební na ZŠ
Rastislavova v Prievidzi“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13,
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ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
rozvoja mesta,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

-

Žiadosť o NFP bola schválená, časť stavebné práce bola zrealizovaná, proces kontroly
verejného obstarávania na vybavenie a zariadenie je ukončený, prebieha implementácia
druhej časti aktivít projektu – vybavenie, zariadenie.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 229/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie polytechnických
učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta
a platným programom rozvoja mesta,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

-

Žiadosť o NFP bola schválená, časť stavebné práce bola zrealizovaná, proces
kontroly verejného obstarávania na vybavenie a zariadenie je ukončený, prebieha
implementácia druhej časti aktivít projektu – vybavenie, zariadenie.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 234/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie atraktivity
VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a
rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska“, realizovaného
v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta a strategickými
dokumentmi samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 44 298,26 EUR s DPH,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

-

Žiadosť o NFP bola schválená, hlavné aktivity projektu sú ukončené, prebieha
administratívne ukončenie projektu.
uznesenie v sledovaní
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Uznesenie č. 238/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa medzi
mestami Prievidza a Bojnice“ s kódom NFP302010J659, realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta,
platným programom rozvoja mesta a ďalšími strategickými dokumentmi mesta, ktorý
bol pripravený spoločne s mestom Bojnice, rovnako ako aj s ďalšími strategickými
dokumentmi mesta a samosprávneho kraja,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c)zabezpečenie a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP, čo predstavuje 76 914,49 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

-

Žiadosť o NFP bola schválená, hlavné aktivity projektu sú ukončené, prebieha
administratívne ukončenie projektu.
uznesenie v sledovaní

Rok 2016
Uznesenie č. 336/II./16
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „AdTech“, ktorého ciele sú
v súlade s platným Programom rozvoja mesta 2016 – 2023,
a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) Čestné vyhlásenie partnera projektu,
d) Dohodu o spolupráci partnerov na projekte: „AdTech“ v rámci programu Interreg
V-A Slovenská republika – Česká republika.

-

Žiadosť o NFP bola schválená, prebieha implementácia aktivít projektu, ukončenie
hlavných aktivít projektu sa z dôvodu koronavírusu predlžuje o 12 mesiacov oproti
pôvodnému harmonogramu. Predpokladané ukončenie hlavných aktivít projektu:
06/2021.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 547/II./16
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
uzavretie zmluvy o dodávkach tepla so spol. PTH, a. s., pre bytové domy
nachádzajúce sa na Gazdovskej ulici č. 1 až 3 Prievidza (súpisné čísla 1329, 1338,
1334) a bytový dom č. 4 bez prideleného súpisného čísla nachádzajúci sa na
Gazdovskej ulici v Prievidzi parcela č. 6652/210 a 6652/211, s povinnosťou
odberateľa; V prípade, ak počas doby viazanosti podľa článku IV. bod 2. tejto zmluvy
dôjde k zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek zmluvného alebo zákonného dôvodu, platí,
že dňom ukončenia tejto zmluvy zmluvné strany, dodávateľ ako predávajúci a
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odberateľ ako kupujúci, uzatvorili kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je kúpa prípojky
tepla odberného miesta a kompaktnej odovzdávacej stanice tepla ( ďalej len „KOST“),
ktorá je nainštalovaná v nebytovom priestore objektu odberu tepla odberateľa, za
kúpnu cenu vo výške účtovnej zostatkovej ceny prípojky tepla a KOST uvedenej v
účtovnej evidencii dodávateľa, v súlade s platnými účtovnými predpismi ku dňu, ktorý
sa považuje za deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kúpna cena je splatná v deň, ktorý sa
považuje za deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy za
uvedených podmienok dodávateľ neposkytuje odberateľovi záruku za akosť
predmetu.

-

SMMP uzatvorila s PTH Zmluvy o dodávke a odbere tepla, č. 001/T/2021, 002/T/2021,
003/T/2021, 004/T/2021, 005/T/2021, zmluvy boli zverejnené 6.4.2021.
návrh na vypustenie zo sledovania

Rok 2015
Uznesenie č. 255/II./15 v znení uznesenia č. 426/II./15
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
uzatvorenie Dohôd o uznaní dlhu medzi mestom Prievidza ako dlžníkom a prvými
nájomcami alebo nájomcami následne nastupujúcimi do ich právneho postavenia
nájomcov nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prievidza:
- Valach Robert, trvalý pobyt Veľkonecpalská 79/9, Prievidza,
na sumu 6 024,70 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Veľkonecpalská 79/9, Prievidza
- Bobulová Hedviga, trvalý pobyt Veľkonecpalská 83/3, Prievidza,
na sumu 2 912,77 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Veľkonecpalská 81/4, Prievidza
- Gália Pavol, trvalý pobyt Veľkonecpalská 73/5, Prievidza,
na sumu 6 154,15 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Veľkonecpalská 73/5, Prievidza
- Valach Ľuboš, trvalý pobyt Kútovská ulica 3/8, Prievidza,
na sumu 2 880,40 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Kútovská ulica 3/8, Prievidza
- Pinďura Ján, trvalý pobyt Kútovská ulica 3/16, Prievidza,
na sumu 2 912,77 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Kútovská ulica 3/16, Prievidza
- Korecová Anna a Jozef Korec, obaja trvalý pobyt Kútovská ulica 5/18, Prievidza,
na sumu 4 409,81 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Kútovská ulica 5/18, Prievidza
ako veriteľmi, ktorých predmetom bude uznanie dlhu mesta Prievidza titulom
zaplatených preddavkov na kúpnu cenu bytov, ktoré nájomcovia uhrádzali v rokoch
1997-2003 v zmysle uzatvorených Zmlúv o budúcich zmluvách a úprava spôsobu
jeho splnenia.

-

Dlhy s nájomníkmi už boli vyporiadané.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 389/III. b)/15
Mestské zastupiteľstvo
III.
ukladá
b) konateľke spoločnosti povinnosť, aby vykonala všetky potrebné právne a iné úkony
v občianskoprávnej, obchodnoprávnej a trestnoprávnej rovine, za účelom vymoženia
finančného plnenia, ktoré spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o., ako záložca poskytne
záložnému veriteľovi Prima banke, a.s., za dlžníka ARCHER INVEST, s.r.o., za
účelom zrušenia a výmazu záložného práva zapísaného na LV č. 9042 pre k.ú.
Prievidza pod V 5559/2006, V 5558/2006, V 490/2007 v termíne do 30 dní.
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-

Žalobou zo dňa 3.4.2017 podanou na Okresnom súde Bratislava II voči ARCHER
Invest, s.r.o. bola uplatnené zaplatenie sumy vo výške 525 174,11 EUR
s príslušenstvom . Okresný súd žalobe vyhovel a v mesiaci IX/2017 „rozsudkom pre
zmeškanie“ zaviazal ARCHER Invest zaplatiť mestu Prievidza sumu 525 174,11
EUR.
Nakoľko do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súd zistil, že ARCHER Invest,
s.r.o. má právneho nástupcu, rozsudok bol zrušený a súd bude pokračovať v konaní
s právnym zástupcom. V súčasnosti sa vedie exekučné konanie o zaplatenie
pohľadávky vo výške 525 174,11 EUR s príslušenstvom voči právnemu nástupcovi
ARCHER Invest, s.r.o., konkrétne voči JT COMPANY INVEST, s.r.o. , Dunajská 8,
Bratislava. Súdny exekútor podal v IX/2019 správu o vykonaných úkonoch a zistenom
majetku povinného, z ktorej vyplýva, že dlžník nemá žiadny majetok a v Centrálnom
registri exekúcií je naňho evidovaných 177 exekúcií.
uznesenie v sledovaní

Rok 2011
Uznesenie č. 73/IV. až VI./11
Mestské zastupiteľstvo
IV.
schvaľuje
záväzok mesta Prievidza: v prípade zmeny stanoviska mesta Bojnice na kladné
a zrušenia záporného stanoviska k výstavbe cesty I/64 obchvatu II. etapy, sa mesto
Prievidza zaväzuje, že vybuduje prepoj cesty z križovatky ciest Ul. Ľ. Ondrejova,
Nábrežná ul. a P.J. Šafárika na uvedenú obchvatovú komunikáciu s tým, že mesto
Prievidza vybuduje komunikáciu v rámci svojho katastra vrátane mostu cez rieku
Nitru,
V.
žiada zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja,
aby do svojho harmonogramu výstavby ciest TSK zahrnul požiadavku vybudovania
komunikácie III. triedy od plánovaného mostu cez rieku Nitru z Ul. Ľ. Ondrejova
v Prievidzi s križovaním obchvatu a s následným smerovaním na obec Kanianka a
napojením na komunikačný systém,
VI.
odporúča primátorke mesta JUDr. Kataríne Macháčkovej
konať vo veci tak,
aby vyvinula maximálne úsilie spolu s poslancami o čo
najrýchlejšie zahrnutie uvedenej komunikácie do harmonogramu výstavby TSK tak,
aby výstavba tejto komunikácie bola realizovaná súbežne s výstavbou cesty I/64
obchvatu mesta Prievidza.

-

Keďže termín realizácie obchvatu nie je známy, nebola daná ani požiadavka do
rozpočtu na realizáciu do nasledovného obdobia. TSK pri ostatných zmenách
a doplnkoch Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja neodsúhlasil a nezapracoval
požiadavku mesta Prievidza na komunikačné prepojenie miestnej komunikácie
s obchvatom, keďže na cestu I. triedy je možné pripojiť len komunikáciu II. resp.
III.triedy.
uznesenie v sledovaní
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Rok 2010
Uznesenie č. 246/II./10
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
realizovať opatrenia zo záverov statického posudku.
M – 9 Lávka pre peších, potrubný most – Nábrežie sv. Metoda – Nábrežie J.
Kalinčiaka.
Projekt a realizácia stavby do úpravy rozpočtu mesta pre rok 2010. Celkové
náklady: budú známe po vypracovaní projektu.

-

M-9 lávka pre peších, potrubný most:
V októbri 2016 sa vypracoval statický posudok skutkového stavebno – technického
stavu lávky. Nosná konštrukcia posudzovanej lávky je limitne poškodená a
opotrebovaná, má ukončenú svoju fyzickú životnosť a v súčasnom stave je
nevyhovujúca, v extrémnom prípade nie je možné vylúčiť jej kolaps.
Finančné prostriedky sme zaradili do návrhu programového rozpočtu mesta na rok
2021 na uzavretie lávky z dôvodu zlého technického stavu. V prípade neuzavretia
lávky je potrebná celá rekonštrukcia.
V programovom rozpočte mesta na rok 2021 neboli schválené finančné prostriedky
na uzavretie lávky z dôvodu zlého technického stavu.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta na kompletnú
rekonštrukciu lávky bolo prostredníctvom TSMPD, s.r.o. zabezpečené uzavretie
lávky.
uznesenie v sledovaní

Rok 1997
Uznesenie č. 224/II./97 v znení uzn. č. 345/II./14 a uzn. č. 127/IV./16
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
predkladanie vyhodnotenia uznesení MsZ, týkajúcich sa predaja nehnuteľností
z majetku mesta, kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien 2 x ročne a to v mesiaci
jún a október.
Právna kancelária vyhodnocuje uznesenia týkajúce sa predaja nehnuteľností
z majetku mesta, kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien, ktoré budú predložené na
rokovanie MsZ v mesiaci jún 2021.
- uznesenie v sledovaní
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Príloha č. 1
Materiál MsZ č. 31/2021

Stanovisko k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi
Uznesenie č. 7/III./IV/21
Uznesenie č. 236/20
Uznesenie č. 547/16

Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová
21.4.2021

Stanovisko
hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi
V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi a v súlade s ustanovením § 18 d)
ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonala hlavná
kontrolórka kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.
Z uznesení, ktoré sú po ich vyhodnotení ako splnené navrhnuté na vypustenie zo
sledovania vybrala hlavná kontrolórka na kontrolu 3 uznesenia.
1. Uznesenie č. 7/III., IV./2021
Mestské zastupiteľstvo
III. schvaľuje
kritériá na posudzovanie pohľadávok spol. SMMP, s.r.o., zo zastavených exekúcií, na trvalé
upustenie od ich vymáhania a ich odpis, ak exekúcia bola zastavená:
a) ako stará exekúcia, v zmysle zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za splnenia nasledovných kritérií:
1. Počas celej doby exekúcie bolo vymožené 0,00 EUR,
2. Počas trvania exekúcie bolo vymožených menej ako 20% alebo viac ako 80 % z istiny,
3. Počas exekúcie bola vymožená celá istina, príp. aj časť príslušenstva,
b) pre vyhlásenie konkurzu, príp. osobného bankrotu,
c) z dôvodu zániku právnej subjektivity dlžníka zrušením a výmazom z príslušného registra,
d) z dôvodu úmrtia dlžníka a dedičské konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku,
IV. schvaľuje
a) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok spol. SMMP, s.r.o., zo zastavených exekúcií, za
splnenia podmienok, podľa bodu I. a na vykonanie účtovných operácií – odpisom pohľadávok,
podľa prílohy č. 1 tohto materiálu, z účtovnej evidencie vo výške spolu 219.889,01 EUR,
b) uplatňovanie postupu spol. SMMP, s.r.o., pri trvalom upustení od vymáhania a odpisu
pohľadávok zo zastavených exekúcií, za splnenia podmienok podľa bodu I., v budúcich obdobiach.

A. Vyhodnotenie uznesenia
Na základe uznesenia MsZ Prievidza 7/21 zo dňa 25.01.2021 a na základe uznesenia
valného zhromaždenia spol. SMMP, s.r.o. č. 04/02/2021, zo dňa 01.02.2021, spoločnosť
odpísala pohľadávky dňa 18.03.2021 vo výške 218 130,11 EUR a upustila od opätovného
podania návrhu na vykonanie exekúcie predmetných pohľadávok.
B. Kontrola plnenia uznesenia
Kontrolou interných dokladov č. IDx202103/0004 až IDx202103/0056 bolo zistené, že
spoločnosť odpísala pohľadávky vo výške 218 130,11 € dňa 18. 03. 2021.
Na základe vyjadrenia spol. SMMP, s.r.o. pôvodná výška 219 889,01 € schválených
pohľadávok v zmysle uznesenia MsZ č. 7/21 bola ponížená o 1 758,90 € z dôvodu
dodatočného získania finančných prostriedkov od exekútorov z vymožených pohľadávok.
Vykonanou kontrolou interných dokladov konštatujem, že uznesenie bolo splnené
a navrhnuté na vypustenie zo sledovania.

1

2. Uznesenie č. 236/II/20
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
v súlade s IS č.80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza zníženie stanovenej
výšky prevádzkových nákladov Tanečnej školy Věry Nedeljakovej – Tanečného klubu
Hildy Preinerovej IČO: 33 785 066, miesto podnikania Ul. M. Gorkého 17/4, Prievidza, v
zmysle užívania prenajatých priestorov v budove Centra voľného času, Ulica K.
Novackého 14, Prievidza, na dobu určitú, a to: od 1.1.2020 do 31.08.2021 o 50 %.
A. Vyhodnotenie uznesenia
Dňa 21.10.2020 bol e-mailovou poštou zaslaný p. Hilde Preinerovej návrh Dodatku č.
1 k Nájomnej zmluve č. 15/03/2017 uzatvorenej dňa 20.03.2017. K podpísaniu dodatku
nedošlo z dôvodu nesúhlasu p. Preinerovej. Centrum voľného času Prievidza neeviduje
žiadne záväzky voči Tanečnej škole Věry Nedeljakovej-Tanečného klubu Hildy Preinerovej.
B. Kontrola plnenia uznesenia
Dňa 20. 03. 2017 bola uzatvorená Nájomná zmluva medzi Centrom voľného času
Spektrum, Prievidza ako prenajímateľ a nájomcom Súkromná tanečná škola Věry
Nedeljakovej, Prievidza, zaevidovaná pod č. 15/03/2017/NZ/PO.
Zmluva bola uzatvorená od 01. 03. 2017 s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s nájmom za
nebytové priestory vo výške 120,00 €/rok a prevádzkovými nákladmi za energie vo výške
2 035,20 €/rok, spolu vo výške 2 155,20 €/rok.
Dňa 11. 08. 2020 požiadala tanečná škola o zníženie výšky prevádzkových nákladov
a o odpustenie prevádzkových nákladov za obdobie september – december 2019.
MsZ uznesením č. 236/20 zo dňa 24.08.2020 schválilo Tanečnej škole Věry Nedeljakovej
- Tanečnému klubu Hildy Preinerovej zníženie stanovenej výšky prevádzkových nákladov
o 50 % za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 08. 2021.
Kontrolou spisovej dokumentácie Odboru školstva a starostlivosti o občana
a predloženej dokumentácie Centra voľného času Prievidza bolo zistené, že návrh Dodatku č.
1 k Nájomnej zmluve č. 15/03/2017/NZ/PO bol pripravený a bol zaslaný e-mailovou poštou
dňa 21.10.2020 poverenou riaditeľkou p. Preinerovej. Návrh dodatku obsahoval zníženie
stanovenej výšky prevádzkových nákladov tak, ako ich schválilo MsZ. K podpísaniu dodatku
zo strany p. Preinerovej nedošlo. Podľa predloženého stanoviska Centrum voľného času
neeviduje k 19.04.2021 žiadne záväzky voči Tanečnej škole Věry Nedeljakovej.

Kontrolou predložených dokladov konštatujem, že uznesenie bolo splnené aj
napriek tomu, že nedošlo k uzavretiu dodatku k nájomnej zmluve . Túto skutočnosť
Centrum voľného času podľa vyjadrenia nedokázalo ovplyvniť.
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3. Uznesenie č. 547/II./2016
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
uzavretie zmluvy o dodávkach tepla so spol. PTH, a. s., pre bytové domy nachádzajúce sa na
Gazdovskej ulici č. 1 až 3 Prievidza (súpisné čísla 1329, 1338, 1334) a bytový dom č. 4 bez
prideleného súpisného čísla nachádzajúci sa na Gazdovskej ulici v Prievidzi parcela č. 6652/210 a
6652/211, s povinnosťou odberateľa; V prípade, ak počas doby viazanosti podľa článku IV. bod 2.
tejto zmluvy dôjde k zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek zmluvného alebo zákonného dôvodu,
platí, že dňom ukončenia tejto zmluvy zmluvné strany, dodávateľ ako predávajúci a odberateľ ako
kupujúci, uzatvorili kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je kúpa prípojky tepla odberného miesta a
kompaktnej odovzdávacej stanice tepla ( ďalej len „KOST“), ktorá je nainštalovaná v nebytovom
priestore objektu odberu tepla odberateľa, za kúpnu cenu vo výške účtovnej zostatkovej ceny
prípojky tepla a KOST uvedenej v účtovnej evidencii dodávateľa, v súlade s platnými účtovnými
predpismi ku dňu, ktorý sa považuje za deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kúpna cena je splatná v
deň, ktorý sa považuje za deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy za
uvedených podmienok dodávateľ neposkytuje odberateľovi záruku za akosť predmetu.

A. Vyhodnotenie uznesenia
SMMP uzatvorila so spoločnosťou PTH, a.s. Zmluvu o dodávke a odbere tepla, č.
001/T/2021, 002/T/2021, 003/T/2021, 004/T/2021, 005/T/2021, zmluvy boli zverejnené dňa
6.4.2021.
B. Kontrola plnenia uznesenia
Skontrolované boli Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 001/T/2021, č. 002/T/2021, č.
003/T/2021, č. 004/T/2021, uzavreté dňa 06. 04. 2021 medzi dodávateľom Prievidzské
tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza a odberateľom Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.,
Prievidza.
Zmluvy o dodávkach a odbere tepla boli uzatvorené pre bytové domy (1-4) na ul.
Gazdovskej - súpisné čísla 1329, 1338, 1344 a 2903 (už bolo pridelené súpisné číslo aj bytovému
domu č. 4), predmetom ktorých je dodávka tepla pre ústredné kúrenie a dodávka tepla na prípravu
úžitkovej vody.

Kontrola zverejnenia:
- dňa 06. 04. 2021
a nadobudnutia účinnosti zmlúv:
- dňa 07. 04. 2021
MsZ uznesením schválilo postup v prípade, ak počas doby viazanosti podľa článku IV.
bod 2 zmluvy dôjde k zániku zmluvy z akéhokoľvek zmluvného alebo zákonného dôvodu.
V zmysle č. IV. bod 2 sa zmluva uzatvorila na dobu neurčitú, odberateľ SMMP, s.r.o.
sa však zaviazal zotrvať v zmluvnom vzťahu s dodávateľom PTH, a.s. minimálne do
31.12.2025. Počas tejto doby odberateľ nie je oprávnený ukončiť túto zmluvu akýmkoľvek
spôsobom, okrem práva ukončiť túto zmluvu dohodou zmluvných strán.
Kontrolou zmlúv o dodávke a odbere tepla a ich následného zverejnenia
konštatujem, že podmienky boli zapracované do zmlúv tak, ako ich schválilo MsZ a
uznesenie bolo splnené.
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Na základe vykonanej kontroly materiálov vzťahujúcich sa k jednotlivým
uzneseniam MsZ konštatujem, že zapracovaním podmienok do vyššie uvedených
materiálov boli uznesenia splnené. Na základe týchto skutočností odporúča hlavná
kontrolórka MsZ v Prievidzi prijať materiál č. 31/2021 s pripraveným návrhom na
uznesenie.

V Prievidzi dňa 21. 04. 2021
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová
hlavná kontrolórka mesta
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Príloha č. 2
Materiál MsZ č.31/2021

Správa o skončených a rozpracovaných
kontrolách
OBDOBIE OD 22. 02. 2021 DO 25. 04. 2021

Predkladá a spracovala: Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová
21.4.2021

Správa
o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 22. 02. 2021 do 25. 04. 2021
V súlade s ustanovením § 18 f) ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi správu
o skončených a rozpracovaných kontrolách za obdobie od 22. 02. 2021 do 25. 04. 2021.
V uvedenom období bolo skončených 12 kontrol a zostáva rozpracovaných 8 kontrol.
A. SKONČENÉ KONTROLY
Vo všetkých prípadoch boli zistené porušenia viacerých právnych predpisov a z kontrol
boli vypracované návrhy správy a následne správy. Hlavná kontrolórka navrhla z vykonaných
kontrol celkom 17 odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich
vzniku.

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu
mesta Prievidza v roku 2020 z programu 10 – Šport u nasledovných 10-tich prijímateľov,
pričom v jednom prípade boli skontrolované u jedného prijímateľa dve dotácie :
-

JUDO klub KANO Prievidza, o.z.
Energyfight o.z., Prievidza
Krasokorčuliarsky klub Elán Prievidza
Armwrestling Warrior klub Prievidza
Futblový klub Veľká Lehôtka
Telocvičná jednota SOKOL Prievidza
Teniskový klub Baník Prievidza
Energyfight o.z., Prievidza
TNF Prievidza – 2 dotácie
Športová škola karate Prievidza

Názov
kontroly

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií
z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 z programu 10 – Šport

povinná osoba Mestský úrad Prievidza
kontrolované
obdobie

rok 2020

cieľ kontroly
•
•
•
•

dodržanie zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
dodržiavanie VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Prievidza v znení Doplnku č. 2 a následne Doplnku č. 3
dodržiavanie VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta v znení Doplnku č. 1
dodržiavanie podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta poskytnutých z programu 10 – Šport

1

U prijímateľov bola vykonaná kontrola :
➢ dodržiavania postupov pri podávaní žiadosti, prerokovania žiadosti a kompetencie
pri ich schvaľovaní
➢ vyúčtovania dotácie,
➢ ostatných zmluvne dohodnutých podmienok,
➢ dodržiavania zákona o štátnej pomoci.
Kontrolou bolo okrem iného preverené dodržiavanie podmienok nasledovných zmlúv :
-

Zmluvu registrovanú pod č. 153/2020/2.0
Zmluvu registrovanú pod č. 174/2020/2.0
Zmluvu registrovanú pod č. 231/2020/2.0
Zmluvu registrovanú pod č. 232/2020/2.0
Zmluvu registrovanú pod č. 285/2020/2.0
Zmluvu registrovanú pod č. 314/2020/2.0
Zmluvu registrovanú pod č. 411/2020/2.0
Zmluvu registrovanú pod č. 448/2020/2.0
Zmluvu registrovanú pod č. 451/2020/2.0
Zmluvu registrovanú pod č. 452/2020/2.0
Zmluvu registrovanú pod č. 454/2020/2.0

Záver kontroly
Vykonanou kontrolou:
- dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
poskytnutých z programu 10 – Šport
- dodržania VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení
Doplnku č. 2 a následne Doplnku č. 3 čiastočne,
- dodržiavania VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení
Doplnku č. 1
- dodržania zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
konštatujem, že boli zistené nedostatky.

Opis zistených nedostatkov, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli
porušené :
Kontrolou bolo zistené porušenie čl. II. bod 2 zmluvy č. 451/2020/2.0 v znení dodatku
č. 1, nakoľko vyúčtovanie dotácie bolo predložené po zmluvne stanovenom termíne, čím
nebol dodržaný postup v zmysle zmluvy o poskytovaní dotácie a VZN o dotáciách
a vyúčtovanie dotácie bolo vyhotovené po dátume doručenia.
Kontrolou bolo zistené, že pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly
vyúčtovania dotácie sa nepostupovalo podľa pravidiel vykonávania finančnej kontroly a
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auditu podľa § 20 až § 28 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a neboli
uplatnené prípadné sankcie za nedodržanie.
Hlavná kontrolórka na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku
odporúča:
Zabezpečiť dodržiavanie plnenia všetkých podmienok zo strany mesta vyplývajúcich z
jednotlivých ustanovení platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
Zabezpečiť dodržiavanie pravidiel vykonávania finančnej kontroly a auditu podľa § 20
až § 28 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a uplatňovať prípadné sankcie
za nedodržanie.

2. Kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou
hodnotou a kontrola vykonávania základnej finančnej kotnroly v školách a školských
zariadeniach zriadených mestom Prievidza rozšírená o kontrolu správnosti vedenia
účtovníctva a skladovej evidencie

Názov
kontroly

Kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s
nízkou hodnotou a kontrola vykonávania základnej finančnej kotnroly v školách a
školských zariadeniach zriadených mestom Prievidza rozšírená o kontrolu
správnosti vedenia účtovníctva a skladovej evidencie

povinná
osoba

Základná škola
Ulica energetikov 242/39, Prievidza

cieľ a
predmet
kontroly

• kontrola procesov verejného obstarávania v súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými predpismi upravujúcimi oblasť
verejného obstarávania, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami,
preverenie súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s nimi
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri dodržaní zásady
hospodárnosti a efektívnosti, a či informácie zverejnené v mesačných závierkach
poskytujú správne a dostatočné informácie o skutočnom stave finančných
prostriedkov a konečných stavoch inventarizačných účtov
v školskej jedálni
rok 2020 a k nemu prislúchajúce obdobia

kontrolované
obdobie

Účelom kontroly bola správnosť a preverenie vykonaného verejného obstarávania,
hospodárenie s finančnými prostriedkami v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Cieľom bola kontrola procesov verejného obstarávania v súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými predpismi upravujúcimi oblasť verejného
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obstarávania, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, preverenie súladu
hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s nimi v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi pri dodržaní zásady hospodárnosti a efektívnosti, a či
informácie zverejnené v mesačných závierkach školskej jedálne a základnej školy poskytujú
správne a dostatočné informácie o skutočnom stave finančných prostriedkov a konečných
stavoch inventarizačných účtov v školskej jedálni.

Záver kontroly
Vykonanou kontrolou:
- preverenia a objektívneho posúdenia vykonaného verejného obstarávania , hospodárenia
s finančnými prostriedkami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a
- preverenia súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s nimi v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi pri dodržaní zásady hospodárnosti a efektívnosti,
a či informácie zverejnené v mesačných závierkach školskej jedálne a základnej školy
poskytujú správne a dostatočné informácie o skutočnom stave finančných prostriedkov
a konečných stavoch inventarizačných účtov v školskej jedálni.
konštatujem, že boli zistené nedostatky.

Opis zistených nedostatkov, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli
porušené :
Kontrola preukázala porušenie § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v platnom znení, keď nebola vykonaná mimoriadna fyzická a dokladová inventúra pri
skončení pracovného pomeru. Ku kontrole bol predložený len súpis označený ako „ Inventúra
skladu ku dňu 30.06.2016“ s dátumom z 06.07.2016 bez splnenia požadovaných zákonných
náležitostí. K tomuto súpisu nebol vyhotovený inventarizačný zápis a inventúrny súpis, čím
došlo k porušeniu § 30 ods. 2 a ods. 3 zák. o účtovníctve.
Kontrolou bolo zistené, že zo strany základnej školy došlo k porušeniu § 7 ods. (2)
písm. b) a písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v zmysle ktorého
orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Sú povinné najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením,
zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku,
vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými
orgánmi, viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
Kontrolou jednotlivých účtovných záznamov, ktoré zabezpečujú preukázateľnosť
účtovníctva bolo zistené porušenie § 30 ods. 2 písm. e) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v platnom znení, keď inventúrny súpis vyhotovený na základe inventúry v rokoch 20172020 neobsahoval meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo
zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
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Ďalej bolo zistené, že inventarizačný zápis a inventúrny súpis vypracovaný na základe
inventarizácie ku dňu 31.12.2016 obsahuje začiatok inventarizácie 21.11.2015 a ukončenie
20.01.2017.
Za kalendárny rok 2017 bola zistená vykonaná oprava obratu materiálu na strane MD
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 vo výške 1 800 Eur bez uvedenia dôvodu. Táto
oprava bola uskutočnená pripočítaním uvedenej čiastky tak, aby bol konečný zostatok na
uvedenej zostave totožný s výpisom obratov na účte 112. V inventarizačnom zápise
a inventúrnom súpise je inventarizačný rozdiel zistený v celkovej čiastke 0 Eur, t. j. bez
uvedenia rozdielu skutočného stavu a účtovného stavu. Dá sa predpokladať, že inventúra
bola uskutočnená bez zisťovania skutočného fyzického stavu zásob vzhľadom k tomu, že
súpis „obrat materiálu“ obsahuje dodatočne zistený rozdiel bez uvedenia stavu majetku
s uvedením množstva a ceny, čím došlo k porušeniu § 30 ods. 2 písm. c) zák. č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v platnom znení, keď inventúrny súpis vyhotovený na základe inventúry
za rok 2017 neobsahoval stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25.
Kontrolou uskutočnenej inventarizácie k 31.12.2019 bol zistený rozdiel v kontinuite
konečného zostatku k 31.12.2018 a počiatočného stavu k 1.1.2019 na účte 112 v celkovej
výške 1 800 Eur.
Kontrola preukázala porušenie § 30 ods. (2) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v platnom znení v zmysle ktorého inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje
preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4). Vyhotovený inventúrny súpis účtu 324- prijaté
preddavky k 31.12.2019 neobsahuje zoznamy s presným uvedením a špecifikáciou prijatých
preddavkov od zákonných zástupcov detí. Takýmto konaním dochádza súčasne k porušeniu §
8 ods. (1) v zmysle ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne,
preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Vykonanou kontrolou predchádzajúcich účtovných období, ktoré súvisia
s kontrolovaným obdobím roku 2020 a preverením vybraných účtovných súvsťažnosti bolo
zistené, že účtovné prípady boli v niekoľkých prípadoch účtované a vykazované v období,
s ktorými vecne a časovo nesúvisia a neboli dodržané postupy účtovania.
Účtovná jednotka neurobila ku koncu roku 2019 predpis za réžiu zamestnancov, a to
konkrétne za mesiac december 2019 v celkovej výške 1 498,55 Eur. Tento predpis bol
účtovaný dodatočne, čím došlo k porušeniu § 5 ods. (1) Opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92.
Kontrola preukázala chybné zadanie rozdeľovania finančných prostriedkov za
zamestnancov v mesiacoch 9-12/2019. Finančné prostriedky vo výške 0,42
Eur/zamestnanec/deň odvádzala školská jedáleň na účet základnej školy ako stravné, správne
mal byť urobený odvod za réžie.
Kontrolou dodávateľských faktúr za potraviny za rok 2020 bolo zistené, že účtovné
prípady boli v niektorých mesiacoch účtované a vykazované v období, s ktorým časovo
a vecne nesúviseli. Takýto spôsob účtovania a vykazovania ovplyvňuje hospodárenie skladu
za dané obdobie, nakoľko nákup materiálu za daný mesiac nie je vykazovaný v príjemkách za
mesiac s ktorým vecne a časovo súvisí, ale v spotrebe materiálu za daný mesiac naopak
vykazovaný je.

5

Preverením účtovných dokladov bolo zistené, že účtovná jednotka pri účtovaní
v niektorých prípadoch nepostupovala tak, aby účtovná závierka poskytovala verný
a pravdivý obraz. Kontrolou účtovných dokladov a postupov účtovania v školskej jedálni bolo
zistené, že účtovníctvo nebolo vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne
a spôsobom zaručujúcim trvanlivosť účtovných záznamov.
Kontrolou zostatku skladových zásob k obdobiu vykonania mimoriadnej
inventarizácie k 26.08.2020 a následne porovnaním zostatku k 31.08.2020 a zostatku
k 30.09.2020 bolo zistené, že školská jedáleň nevyradila potraviny po záruke tak, ako ich
navrhol Odbor školstva a starostlivosti o občana, ani neupravila skladové zásoby podľa nimi
predloženého inventarizačného zápisu a inventúrneho súpisu.
Zistené bolo porušenie § 6 ods. (3) písm. a) a písm. e) zák. č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to tým, že nebol
dodržaný cieľ finančnej kontroly dodržiavaním hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti
a zistené bolo nedodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií.
Vzniknutú škodu na potravinách v sume 6 520,44 Eur zistenú ako rozdiel na potravinách
v celkovej výške 7 866,84 Eur a rozdiel v zmysle vzorca na základe ktorého je možné takto
vzniknutú škodu v tomto zariadení kompenzovať z dotácie na stravu v maximálnej výške
1 346,40 Eur (374 detí x 1,2 Eur x3) musí základná škola vysporiadať v súlade s platnými
predpismi.
Kontrolou bola vyčíslená suma 7 920,35 Eur ako neodvedené réžie a táto je
vypočítaná ako rozdiel uvedený na účte 588- predpis zriaďovateľovi za réžiu v sume
34 033,85 Eur a odvod zriaďovateľovi vykázaný na výpise obratov na účte za mesiace 13/2020 a mesiace 9,10,12/2020 v sume 26 113,50 Eur. Takto určenú výšku poplatkov za réžie
nie je možné základnej škole previesť na prevádzkové náklady vzhľadom k tomu, že boli
použité na nákup potravín v roku 2020. K tejto skutočnosti došlo hlavne z dôvodu, že
v účtovníctve školskej jedálne neboli správne rozdeľované finančné prostriedky získané od
stravníkov na potraviny a režijné náklady. Tieto finančné prostriedky boli použité v roku
2020 v rozpore s určeným účelom na úhradu potravín, čím došlo k porušeniu § 31 ods.
(1) zák. č. 523/2004 Z. z. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v zmysle ktorého porušením finančnej disciplíny je
poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom.
Kontrolou bolo zistené, že v mesačnom účtovnom výkaze bol vykonaný ku koncu
roka 2019 fiktívny účtovný zápis 602/379 a na začiatku roka 2020 následne 379/602
v celkovej výške 1 888,07 Eur. Vzhľadom k tomu, že nebol vykonaný aj zápis v spotrebe,
vznikol tým rozdiel medzi hlavnou knihou a mesačným hlásením v spotrebe ( mesačné
hlásenie ŠJ začínalo -1 888,07 Eur a údaj vykázaný v hlavnej knihe 0 Eur). Táto účtovná
oprava bola vykonaná z dôvodu, že školská jedáleň k 31.12.2019 vykazovala rozdiel medzi
stavom zásob skladu (tento bol účtovne evidovaný v sume 8 056,83 Eur) a výdajom
v hospodárení s finančnou normou, ktorá bola vykazovaná v sume 9 944,90 Eur. Takýmto
spôsobom účtovania vznikol zostatok na účte 379- prevarené/nedovarené ku koncu roka 2019
a následne k 01.01.2020. Tento záväzok bol síce súčasťou inventarizácie na základe
predloženého inventarizačného zápisu, inventúrny súpis však neobsahoval podrobný rozpis
toho, z čoho táto čiastka pozostáva. Takto vykazovaný rozdiel bol počas celého účtovného
obdobia roku 2020, čo spôsobilo rozdiel medzi koncoročnými stavmi na účtoch 501-spotreba
a 602-tržby, ktoré sa majú na konci roka rovnať.
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Povinnosť prepracovať na podmienky organizačných zložiek mesta Prievidza
vyplývajúcu z Príkazného listu primátorky mesta PL č. 02/2019 v ktorom bola určená do
15.05.2019 si organizácia nesplnila, čím došlo k porušeniu čl. 5 bod 2 Príkazného listu
primátorky mesta PL č. 02/2019.
Kontrolou predloženej dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania bolo
zistené, že vo všetkých prípadoch neboli predložené doklady k stanoveniu predpokladanej
hodnoty zákazky, čím bolo porušené ustanovenie § 7 ods. (18) zákona o verejnom obstarávaní
podľa ktorého verejný obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchováva aj
informácie a podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu zákazky.
Ďalej bolo zistené, že pri zadávaní zákazky na dodanie potravín do ŠJ organizácia
nerealizovala postupy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Nevykonaním prieskumu
trhu, respektíve oslovením len jedného uchádzača bolo zistené porušenie § 10 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať
princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp
transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Kontrolou vykonaného verejného obstarávania v roku 2019 boli zistené nasledovné
porušenia:
▪

Porušenie § 24 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní na základe ktorého verejný
obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného
obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach
verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel
evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú desať rokov odo dňa odoslania
oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Organizácia vo výzve na predkladanie ponúk neuviedla dátum a čas do ktorého je
možné predložiť cenové ponuky ( obstaranie elektrickej energie obdobie 2020-2021).
V ďalšom prípade nebola súčasťou dokumentácie výzva na predloženie cenových
ponúk ( obstaranie zákazky výmena okien).

▪

Nevykonaním základnej finančnej kontroly došlo k porušeniu zák. č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

▪

Nepredložením čestného vyhlásenia o tom, že vybraný uchádzač nesmie mať voči
mestu alebo ním zriadeným mestským organizáciám žiadne dlhy došlo k porušenie
bodu 6 čl. 4 Pokynov na uplatňovanie postupov verejného obstarávania a následne
Príkazného listu primátorky mesta PL č. 01/2019.

Kontrolou vykonaného verejného obstarávania v roku 2020 boli zistené nasledovné
porušenia:
▪

Nepredložením čestného vyhlásenia o tom, že vybraný uchádzač nesmie mať voči
mestu alebo ním zriadeným mestským organizáciám žiadne dlhy došlo k porušenie
bodu 6 čl. 4 Pokynov na uplatňovanie postupov verejného obstarávania a následne
Príkazného listu primátorky mesta PL č. 01/2019 ( obstaranie zákazky výmena
kanalizačného potrubia).

▪

porušenie § 117 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní na základe ktorého ak verejný
obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel
zadania zákazky , je povinný zabezpečiť dodržiavanie princípov rovnakého
zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať
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v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného
obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité
prostriedky komunikácie. V jednom prípade (obstarávanie nákupu PC) bolo zistené,
že v požiadavke na predloženie cenovej ponuky bol uvedený termín do 18.12.2020 do
12,00 hod., avšak oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a objednávka bola
zaslaná úspešnému uchádzačovi 18.12.2020 o 10,16 hod.
▪

Nezaevidovaním doručených písomností v registratúrnom denníku došlo k porušeniu
zák. č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov a registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu organizácie .

▪

V jednom prípade v dokumentácii z verejného obstarávania ( obstaranie notebookov
pre online výučbu) chýbali doklady o doručení cenových ponúk, čím došlo
k porušeniu § 24 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení na základe
ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh
verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo
všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky
komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú desať
rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.

Kontrolou zverejňovania
k informáciám bolo zistené, že :

údajov

v zmysle

zákona

o slobodnom

prístupe

- faktúry za tovary, služby a práce neobsahovali identifikáciu povinne zverejňovanej
zmluvy, s ktorou faktúry súviseli, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5b ods. 1 písm. b) bod
4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého bola škola povinná zverejniť
pri faktúre aj identifikáciu zmluvy, ak súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou,
- faktúry za tovary, služby a práce neobsahovali identifikáciu povinne zverejňovanej
zmluvy, s ktorou faktúry súviseli, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5b ods. 1 písm. b) bod
5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého bola škola povinná zverejniť
pri faktúre aj identifikáciu objednávky, ak súvisela s objednávkou,
- objednávky tovarov, služieb a prác neobsahovali identifikáciu povinne zverejňovanej
zmluvy, s ktorou objednávky súviseli, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5b ods. 1 písm. a)
bod 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého bola škola povinná
zverejniť pri objednávke aj identifikáciu zmluvy, ak súvisela s povinne zverejňovanou
zmluvou.
Kontrolou splnenia povinnosti uvedenej v ods. (6) § 117 zákona o verejnom
obstarávaní v zmysle ktorého je verejný obstarávateľ povinný uverejniť v profile súhrnnú
správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do
30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä
hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa bolo zistené, že základná škola
si túto povinnosť plní v stanovenej lehote a v rozsahu, ako ukladá zákon. Stanovenú
povinnosť vyššie uvedenú si základná škola nesplnila len v roku 2019 za III. štvrťrok kedy
nedodržala lehotu 30 dní spočívajúcu v povinnosti uverejniť v profile súhrnnú správu
o zákazkách z nízkymi hodnotami, ktoré zadala za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní
po skončení kalendárneho štvrťroka. Uverejnenie bolo uskutočnené 31.01.2020.
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Preverením dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
v platnom znení bolo zistené, že aj napriek tomu, že účtovná jednotka vykonáva základnú
finančnú kontrolu v zmysle uvedeného zákona, dochádza k porušeniu § 6 ods. (3) v zmysle
ktorého cieľom finančnej kontroly je okrem iného zabezpečiť najmä
•
•
•

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s
verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,
dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti,
spoľahlivosť výkazníctva.

Kontrolou bolo zistené používanie surovín/polotovarov po uplynutí doby spotreby
resp. dátume minimálnej trvanlivosti.
Hlavná kontrolórka na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku
odporúča:
Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie § 7 ods. (2) písm. b) a písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.
Dodržiavať § 29 a § 30 zákona o účtovníctve v platnom znení.
Z vykonanej inventúry vyhotovovať inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy v
súlade s § 30 ods.2 a 3 zákona o účtovníctve.
Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie postupov účtovania v súlade so zákonom
o účtovníctve v platnom znení a v súlade s Opatreniami Ministerstva financií SR tak, aby boli
účtované a vykazované v období, s ktorým vecne a časovo súvisia.
Vyradiť suroviny/ polotovary po uplynutí doby spotreby resp. dátume minimálnej
trvanlivosti.
Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie § 6 ods. (3) zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite v platnom znení tak, aby bol dodržaný cieľ finančnej kontroly dodržiavaním
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami
a dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií.
Vysporiadať vzniknutú škodu na potravinách v celkovej výške 6 520,44 Eur
a vzniknutú škodu vyčíslenú v sume 7 920,35 Eur špecifikovanú ako neodvedené režijné
poplatky v súlade s platnými predpismi. Povinnosť uplatniť náhradu škody, ktorá vznikla
možno vyvodiť z § 7 ods. (2) písm. b) a písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení. Uplatneniu náhrady škody musí predchádzať odborná právna analýza, ktorá vyhodnotí
prítomnosť predpokladov pre zodpovednosť za škodu a argumenty o zodpovednosti konkrétnej
osoby. Náhrada škody sa riadi nielen pravidlami Zákonníka práce, ale podľa právneho
postavenia zodpovednej osoby môže ísť aj o zodpovednosť podľa zákona č. 552/2003 Z. z.
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu internej smernice ohľadom verejného obstarávania
a doplniť v nej v rámci záverečných ustanovení informáciu o tom, že nová interná smernica
nahrádza pôvodnú.
Internú smernicu prepracovať v nadväznosti na príkazný list
k uplatňovaniu postupov verejného obstarávania na vlastné potreby organizácie.
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primátorky

Dôsledné dodržiavanie platného príkazného listu primátorky k uplatňovaniu postupov
verejného obstarávania a následne interných smerníc organizácie k verejnému obstarávaniu.
Zabezpečenie zadávania všetkých zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác a poskytnutie služieb postupmi v zmysle zákona o verejnom obstarávaní tak,
aby bol zdokumentovaný celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť
rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité
prostriedky komunikácie.
Dôsledné dodržiavanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu a stanoveného
postupu manipulácie s písomnosťami tak, aby bolo zabezpečené zdokumentovanie každého
uskutočneného úkonu pri zadávaní zákaziek a príslušná dokumentácia bola uchovávaná
v lehotách v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Zabezpečiť vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle zák. č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite v platnom znení pri všetkých finančných operáciách
a zabezpečiť dostatočnú úroveň finančného riadenia v zmysle uvedeného zákona.
Zverejňovanie údajov zabezpečiť v súlade so zákonom o slobodnom prístupe
k informáciám a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatniť právnu
zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

B. ROZPRACOVANÉ KONTROLY
1. Kontrola všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc mesta Prievidza
2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov – Centrum
voľného času
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, kontrola zákonnosti,
dodržiavania interných predpisov mesta a Zariadenia pre seniorov a kontrola plnenia ďalších
úloh ustanovených osobitnými predpismi v súvislosti s tým, či došlo k náprave nedostatkov
zistených jednotlivými externými kontrolami vykonanými v Zariadení pre seniorov
Prievidza v roku 2020
4.
Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu
mesta Prievidza v roku 2020 z programu 10 - Šport prebieha u nasledovných prijímateľov:
- FK Veľká Lehôtka
- Hokejový club Prievidza
- Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza
- Zápasnícky klub Baník Prievidza
- Stolnotenisový klub Prievidza
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