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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Berie na vedomie 

Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol 

od 17.6.2020 do 15.9.2020. 
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Dôvodová správa 
 
 

V súlade s § 18f  ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení) predkladám Mestskému 
zastupiteľstvu mesta Trnava informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave 
rozpracovaných kontrol od 17.6.2020 do 15.9.2020. 

 
Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020 

bol schválený uznesením č. 310/2019 na 6. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava konanom dňa 3.12.2019, na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 bol schválený 
uznesením č. 452/2020 na 9. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konanom dňa 30.6.2020. 

 
Pri vyhotovení tejto správy vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých 

prípadov sú uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú kontrolný 
postup a výsledok kontroly.  

 
Správa je písaná tak, aby bol dodržaný zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšie zákonné 
normy podľa ustanovení § 27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o finančnej kontrole). 

 
Podľa zákona o finančnej kontrole je kontrola skončená dňom zaslania, resp. osobného 

doručenia správy z kontroly. Ak kontrola zistila nedostatky, je najskôr vypracovaný návrh správy 
z kontroly. V prípade, že kontrolovaný subjekt (ďalej povinná osoba) nepodá námietky k zisteným 
nedostatkom, k navrhnutým opatreniam, resp. k lehote na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 
uvedených v návrhu správy z kontroly, následne je vyhotovená správa z kontroly. Správa 
z kontroly je vyhotovená aj v prípade, keď neboli zistené nedostatky. 

 
Jednotlivé správy z kontrol sú v komplexnej forme založené a archivované na Útvare 

hlavného kontrolóra mesta Trnava. 
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Informatívna správa o výsledkoch ukončených  
a stave rozpracovaných kontrol od 17.6.2020 do 15.9.2020 

 
 
Kontrola č. 10/2020 
Kontrola potreby náhrady straty dopravcu ARRIVA Trnava a. s. za rok 2018 v zmysle 
Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy 
osôb v meste Trnava a jej dodatkov. Povinnou osobou bola ARRIVA Trnava a. s., 
kontrolovaným obdobím je 2. polrok 2018. 
 

Kontrola bola vykonávaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na obdobie od 1.1.2020 
do 30.6.2020, podľa ktorého útvar hlavného kontrolóra vykoná kontrolu na základe požiadaviek 
schválených uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Požiadavka Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava bola schválená uznesením č. 359 zo dňa 11.2.2020, v ktorom 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní požiadalo hlavného kontrolóra o vykonanie 
kontroly potreby náhrady straty dopravcu ARRIVA Trnava a.s. za rok 2018 v zmysle Zmluvy 
o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste 
Trnava a jej dodatkov. 
 

Pred začatím kontroly boli preskúmané zmluvy Mesta Trnava uzatvorené s dopravcom 
ARRIVA Trnava a.s., vzťahujúce sa na obdobie roka 2018. Na obdobie prvého štvrťroka 2018 sa 
vzťahovala Zmluva o zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Trnava zo dňa 
29.12.2017. Na obdobie druhého štvrťroka 2018 sa vzťahovala Zmluva o zabezpečení mestskej 
autobusovej dopravy osôb v meste Trnava zo dňa 26.3.2018. Obidve citované zmluvy boli 
uzatvorené podľa § 21 a 22 zákona 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov, podľa § 1 ods. 2 písm. ae) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a podľa § 
269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a mali 
záujem zabezpečiť prepravné potreby cestujúcej verejnosti na území Mesta Trnava v súlade 
s Nariadením Európskeho parlamentu a rady ES č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo 
verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. 

Podľa citovaných zmlúv na obdobie prvého polroka 2018 objednávateľ bude dopravcovi 
uhrádzať úhradu za služby mesačne, vo výške 127 873,38 eur bez DPH. Objednávateľ nebude 
zvyšovať úhradu za služby počas trvania tejto zmluvy bez ohľadu na vývoj tržieb.  

Tento typ zmluvy nie je viazaný na potrebu náhrady straty, ktorú preukazoval dopravca 
v predchádzajúcich obdobiach. Dopravca v prvom polroku 2018 nepreukazoval skutočné 
náklady a skutočné tržby spojené s vykonávaním dopravných služieb. Objednávateľ – Mesto 
Trnava – uhrádzal dopravcovi v súlade so zmluvami na prvý polrok 2018 mesačne pevnú čiastku 
127 873,38 eur bez zohľadnenia výšky skutočných nákladov vynakladaných dopravcom. 
Kontrola „potreby náhrady straty“ v období prvého polroka 2018 bola bezpredmetná, nakoľko 
cena za dopravné služby bola stanovená pevnou sumou.  
 

Dňa 26.6.2018 bola podpísaná Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení 
mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Trnava  podľa § 21 a 22 zákona 56/2012 Z.z. 
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. Objednávateľ a dopravca mali záujem zabezpečiť prepravné potreby cestujúcej 
verejnosti na území Mesta Trnava v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady ES č. 
1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej 
doprave. 

Podľa citovanej zmluvy na obdobie od 1.7.2018 do 31.12.2019 objednávateľ poskytne 
dopravcovi úhradu za služby vo výške sumy zodpovedajúcej čistému finančnému vplyvu (podľa 
prílohy Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1370/2007). Tento typ zmluvy je 
viazaný na preukázanie potreby náhrady straty, ktorú preukazuje dopravca mesačne počas 
celého obdobia trvania zmluvy. Potreba náhrady straty vyplýva z rozdielu medzi všetkými 
nákladmi a výnosmi prepravcu, plus primeraný zisk, mínus tržby z pravidelnej dopravy. Potreba 
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náhrady straty je vyjadrená v kalkulácii, ktorú dopravca zasiela mesačne a na konci roka vyčísli 
celoročnú potrebu náhrady straty. Tento systém financovania dáva možnosť vykonať kontrolu 
dopravcu v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 359 zo dňa 11.2.2020. 

Kontrola bola vykonaná v dňoch 4.3.2020 až 31.7.2020, s prerušením od 13.3.2020 do 
25.5.2020. Prerušenie bolo z dôvodu karanténnych opatrení súvisiacich so zamedzením šírenia 
ochorenia COVID 19. Pri výkone kontroly postupovali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra 
podľa jednotlivých položiek kalkulácie dopravcu za druhý polrok 2018 - náklady, tržby, 
kalkulovaný zisk a potreba náhrady straty za uvedené obdobie.  
 

Spoločnosť ARRIVA Trnava a.s. vychádza pri zostavení kalkulácie nákladov a tržieb zo 
skutočných  nákladov a výnosov vedených v účtovníctve organizácie. Na nákladové stredisko 
MHD Trnava sú účtované náklady a výnosy vynaložené pri zabezpečovaní prepravy osôb 
v meste Trnava a v obci Biely Kostol. Pri zabezpečovaní dopravy pre Trnavu a Biely Kostol sa 
používajú spoločné autobusy, využíva sa jedna materiálna základňa (budovy, dielne, náhradné 
diely ...), pracujú tí istí zamestnanci (vodiči autobusov, zamestnanci závodu, zamestnanci 
podniku). Náklady nákladového strediska Trnava sa rozdeľujú medzi MHD Trnava a Biely Kostol 
v pomere podľa počtu kilometrov najazdených v príslušnom mesiaci pre Trnavu a pre Biely 
Kostol. V druhom polroku 2018 bolo celkom najazdené: 

• pre mesto Trnava  581 627 km 

• pre obec Biely Kostol                3 429 km 

• spolu    585 056 km 
Jednotlivé náklady nákladového strediska Trnava boli rozdelené medzi MHD Trnava 

a Biely Kostol v pomere 581 627 :  3 429. 
 

Výsledkom kontroly sú kontrolné zistenia:  
 
Kontrolné zistenie č. 1: Nesprávne vyúčtované náklady za pohonné hmoty -  naftu. Skutočné 
náklady sú vyššie ako vyúčtované náklady o 1 280,01 eura.  
Kontrolné zistenie č. 1 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (1 280,01 : 
198 504 x 197 117 = 1 271,01) je 1 271,01 eura. 
Pôvodné náklady položky 1.1. Pohonné hmoty - nafta vo výške 69 155 eur sa zvyšujú o 1 271,01 
eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 2: Nesprávne vyúčtované náklady za pohonné hmoty – plyn. Skutočné 
náklady sú vyššie ako vyúčtované náklady o 1 498,23 eura.  
Kontrolné zistenie č. 2 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (1 498,23 : 386 
551 x 384 510 = 1 489,98) je 1 489,98 eura. 
Pôvodné náklady položky 1.1. Pohonné hmoty - plyn vo výške 99 352 eur sa zvyšujú o 1 489,98 
eura.    
 
Kontrolné zistenie č. 3: Náklady na odpisy dlhodobého majetku vyúčtované v záverečnej 
kalkulácii za 2. polrok 2018 nie sú ekonomicky oprávnené, nakoľko prekročili ½ odhadovaných 
nákladov uvedených v Prílohe č. 4 Zmluvy o službách vo verejnom záujme zo dňa 26.6.2018 
o čiastku 5 891,50 eura.  
Bolo porušené ustanovenie článku 3 ods. 9 Dodatku č. 1 zo dňa 26.6.2018 k Zmluve o službách 
vo verejnom záujme zo dňa 26.6.2018, podľa ktorého: „Zmluvné strany sa dohodli, že pre 
poskytnutie Úhrady za služby sa má zato, že maximálna výška Skutočných nákladov vyplatených 
podľa bodu 9 tohto článku môže prekročiť polovicu odhadovaných nákladov uvedených v Prílohe 
č. 4 len vo vzťahu k položkám č. 1.1. Pohonné hmoty; 2. Mzdy; 3.2. Opravy a údržba dlhodobého 
majetku; 3.3. Stravné vodičov a 3.4. Odvody miezd poistného Prílohy č. 4 zmluvy. 
Pôvodné náklady položky 3.1. Odpisy dlhodobého majetku 152 259 eur sa znižujú o 5 891,50 
eura.  
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Kontrolné zistenie č. 4: Náklady na opravy a údržbu dlhodobého majetku vyúčtované 
v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 časovo a vecne nesúvisia s kontrolovaným obdobím. 
Skutočné náklady sú nižšie ako vyúčtované náklady o 22 862,48 eura. 
Kontrolné zistenie č. 4 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (22 862,48 : 
585 056 x 581 627 = 22 728,24) je 22 728,24 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.2. Opravy a údržba dlhodobého majetku vo výške 281 804 eur sa 
znižujú o 22 728,24 eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 5: Náklady na opravy a údržbu dlhodobého majetku vyúčtované 
v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 nie sú ekonomicky oprávnené, nakoľko nesúvisia 
s opravami autobusov MHD Trnava. Skutočné náklady sú nižšie ako vyúčtované náklady 
o 1 698,56 eura. 
Kontrolné zistenie č. 5 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (1 698,56 : 
585 056 x 581 627 = 1 688,46) je 1 688,46 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.2. Opravy a údržba dlhodobého majetku vo výške 281 804 eur sa 
znižujú o 1 688,46 eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 6: Položka 3.4. – Odvody poistného vyúčtovaná v záverečnej kalkulácii za 2. 
polrok 2018 obsahuje čiastku 200,17 eur, ktorá nebola preukázaná, a preto nie je ekonomicky 
oprávnená. Preukázané náklady sú nižšie ako vyúčtované náklady o 200,17 eur. 
Kontrolné zistenie č. 6 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (200,17 : 585 056 
x 581 627 = 198,92) je 198,92 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.4. Odvody poistného vo výške 151 660 eur sa znižujú o 198,92 eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 7: Náklady na dodávky elektrickej energie pre čerpaciu stanicu CNG 
vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 časovo a vecne nesúvisia s kontrolovaným 
obdobím. Skutočné náklady sú nižšie ako vyúčtované náklady o 766,49 eura. 
Kontrolné zistenie č. 7 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (766,49 : 585 056 
x 581 627 = 761,93) je 761,93 eura 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 761,93 
eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 8: Náklady na opravy dopravných prostriedkov vyúčtované v záverečnej 
kalkulácii za 2. polrok 2018 časovo a vecne nesúvisia s kontrolovaným obdobím. Skutočné 
náklady sú nižšie ako vyúčtované náklady o 1 561,85 eura. 
Kontrolné zistenie č. 8 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (1 561,85 : 
585 056 x 581 627 = 1 552,36 ) je 1 552,36 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 1 552,36 
eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 9: Náklady na telekomunikácie vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 
2. polrok 2018 časovo a vecne nesúvisia s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady sú nižšie 
ako vyúčtované náklady o 860,83 eura. 
Kontrolné zistenie č. 9 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (860,83 : 585 056 
x 581 627 = 855,57) je 855,57 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 855,57 
eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 10: Náklady na ostatné nájomné – CNG vstupy vyúčtované v záverečnej 
kalkulácii za 2. polrok 2018 časovo a vecne nesúvisia s kontrolovaným obdobím. Skutočné 
náklady sú nižšie ako vyúčtované náklady o 1 000 eur. 
Kontrolné zistenie č. 10 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (1 000 : 585 056 
x 581 627 = 994) je 994 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 994 eur. 
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Kontrolné zistenie č. 11: Náklady na mýto v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 časovo 
a vecne nesúvisia s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady sú nižšie ako vyúčtované 
náklady o 182,48 eura. 
Kontrolné zistenie č. 11 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (182,48 : 585 056 
x 581 627 = 180,89) je 180,89 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 180,89 
eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 12: Náklady na dátové služby vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 
2. polrok 2018 časovo a vecne nesúvisia s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady sú nižšie 
ako vyúčtované náklady o 84,66 eura. 
Kontrolné zistenie č. 12 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (84,66 : 585 056 
x 581 627 = 83,75) je 83,75 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú 
o 83,75 eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 13: Náklady na ostatné služby (mzdy dočasne pridelených zamestnancov, 
platba pre Mediatex s.r.o., platba za HW servis zariadení) vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 
2. polrok 2018 časovo a vecne nesúvisia s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady sú nižšie 
ako vyúčtované náklady o  (7 514,93 + 294,26 + 232 + 577,50 = 8 618,69) 8 618,69 eur. 
Kontrolné zistenie č. 13 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (8 618,69 : 
585 056 x 581 627 = 8 567,95) je 8 567,95 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 8 567,95 
eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 14: Náklady na ostatné služby (mzdové náklady za zamestnanca, ktorý 
nepracoval pre MHD Trnava) vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 nie sú 
ekonomicky oprávnené, nakoľko nesúvisia s činnosťou MHD Trnava. Skutočné náklady sú nižšie 
ako vyúčtované náklady o 10 978,88 eur. 
Kontrolné zistenie č. 14 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (10 978,88 : 
585 056 x 581 627 = 10 914,23) je 10 914,23 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú 
o 10 914,23 eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 15: Náklady na ostatné služby (na znalecký posudok pre znalca)  
vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 nie sú ekonomicky oprávnené. Podľa 
vyjadrenia generálneho riaditeľa nebol ani výnos z predaja plniacej stanice CNG v roku 2019 
zahrnutý do kalkulácie nákladov a tržieb na stredisko Trnava v príslušnom období.   Skutočné 
náklady sú nižšie ako vyúčtované náklady o 600 eur. 
Kontrolné zistenie č. 15 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (600 : 585 056 x 
581 627 = 596,17) je 596,17 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 596,17 
eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 16: Náklady na stravovacie poukážky vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 
2. polrok 2018 časovo a vecne nesúvisia s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady sú nižšie 
ako vyúčtované náklady o (225,06 + 192,06 = 417,12) 417,12 eura. 
Kontrolné zistenie č. 16 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (417,12 : 585 056 
x 581 627 = 414,12) je 414,12 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 414,12 
eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 17: Náklady na daň z motorových vozidiel vyúčtované v záverečnej 
kalkulácii za 2. polrok 2018 nie sú ekonomicky oprávnené, nakoľko nesúvisia s činnosťou MHD 
Trnava. Skutočné náklady sú nižšie ako vyúčtované náklady o 336,54 eura. 
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Kontrolné zistenie č. 17 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (336,54 : 585 056 
x 581 627 = 334,44) je 334,44 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 334,44 
eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 18: Náklady na ostatné dane a poplatky vyúčtované v záverečnej kalkulácii 
za 2. polrok 2018 časovo a vecne nesúvisia s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady sú 
nižšie ako vyúčtované náklady o (62,90 + 55,00 = 117,90) 117,90 eura. 
Kontrolné zistenie č. 18 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (117,90 : 585 056 
x 581 627 = 116,91) je 116,91 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 116,91 
eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 19: Náklady na havarijné poistenie vozidiel vyúčtované v záverečnej 
kalkulácii za 2. polrok 2018 časovo a vecne nesúvisia s kontrolovaným obdobím. Skutočné 
náklady sú nižšie ako vyúčtované náklady o 133,99 eura. 
Kontrolné zistenie č. 19 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (133,99 : 585 056 
x 581 627 = 133,19) je 133,19 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 133,19 
eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 20: Náklady na poistenie budovy CNG  vyúčtované v záverečnej kalkulácii 
za 2. polrok 2018 časovo a vecne nesúvisia s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady sú 
nižšie ako vyúčtované náklady o 357,30 eura. 
Kontrolné zistenie č. 20 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (357,30 : 585 056 
x 581 627 = 354,79) je 354,79 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 354,79 
eura.  
 
Kontroln  zistenie č. 21: Položka kalkulácie 3.6. - Ostatné priame náklady nebola preukázaná 
v plnej výške 136 823 eur. Povinná osoba nepreukázala oprávnenosť nákladov vo výške 7 060 
eur, preto nie je možné túto čiastku považovať za ekonomicky oprávnené náklady. Preukázané 
náklady sú nižšie ako vyúčtované náklady o 7 060 eur. 
Kontrolné zistenie č. 21 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (7 060 : 585 056 
x 581 627 = 7 018,49) je 7 018,49 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znižujú o 7 018,49 
eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 22: Náklady na prevádzkovú réžiu vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. 
polrok 2018 nie sú ekonomicky oprávnené v plnej výške, nakoľko prekročili ½ odhadovaných 
nákladov uvedených v Prílohe č. 4 Zmluvy o službách vo verejnom záujme zo dňa 26.6.2018 
o čiastku 17 046 eura.   
Pôvodné náklady položky 4. Prevádzková réžia vo výške 71 646 eur sa znižujú o 17 046 eura. 
 
Kontrolné zistenie č. 23: Tržby z položky 11. - Ostatné tržby  vyúčtované v záverečnej kalkulácii 
za 2. polrok 2018 časovo a vecne nesúvisia s kontrolovaným obdobím. Skutočné tržby sú nižšie 
ako vyúčtované tržby o 1 660 eura (1625 + 35 = 1 660). 
Kontrolné zistenie č. 23 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (1 660 : 585 056 
x 581 627 = 1 650) je 1 650 eur. 
Pôvodné tržby položky 11. Ostatné tržby vo výške 188 621 eur sa znižujú o 1 650 eur.  
 
Kontrolné zistenie č. 24: Položka 11. – Ostatné tržby vyúčtovaná v záverečnej kalkulácii za 
2. polrok 2018 je vo výške 189 736 eur, preukázané tržby boli vo výške 189 875,75 eur, rozdiel 
medzi kalkuláciou a preukázanými tržbami je 139,75 eura. Preukázané tržby sú vyššie ako 
vyúčtované tržby o 139,75 eura. 
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Kontrolné zistenie č. 24 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (139,75 : 585 056 
x 581 627 = 138,43) je 138,43 eura. 
Pôvodné tržby položky 11. Ostatné tržby vo výške 188 621 eur sa zvyšujú o 138,43 eura. 
 

Počas výkonu kontroly povinná osoba ani po viacerých urgenciách nepredložila 
požadované údaje týkajúce sa strediska MHD Trnava vo forme výstupov z účtovníctva, napr. 
účtovný denník, obraty jednotlivých účtov, zborník. Ku kontrole boli predložené rôzne tabuľkové 
prehľady s argumentáciou, že v roku 2018 prebiehala významná transformácia účtovníctva 
spoločnosti a personálne zmeny, preto nie sú priame výstupy z účtovníctva súvisiace s výkonmi 
poskytnutými Mestu Trnava k dispozícii. 
 

Oprávnená osoba (kontrolný orgán) navrhla odporúčania na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 

• V kalkulácii nákladov a tržieb vykazovať náklady a tržby, ktoré časovo a vecne súvisia 
s príslušným obdobím 

• Zabezpečiť oddelené a prehľadné účtovanie nákladov a tržieb, týkajúcich sa výlučne 
strediska MHD Trnava 

• V kalkulácii nákladov a tržieb vykazovať náklady a tržby týkajúce sa výlučne strediska 
MHD Trnava. 
K navrhnutým odporúčaniam na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku nepodala povinná osoba subjekt žiadne námietky. 
 

Výsledok kontroly vo finančnom vyjadrení: 

• Pôvodné náklady vo výške 1 403 232 eur sa znižujú o čiastku 77 670,92 eura. 

• Pôvodné tržby vo výške 581 235 eur znižujú o čiastku 1 511,57 eura. 

• Potreba náhrady straty sa znižuje o 77 321,62 eura na čiastku 13 732,38 eura. 
 

Návrh správy z kontroly bol vyhotovený dňa 31.7.2020. Návrh správy z kontroly prevzal za 
povinnú osobu dňa 11.8.2020 generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Trnava a.s. Dňa 25.8.2020 
boli na Mesto Trnava doručené námietky spoločnosti ARRIVA Trnava a.s. k zisteným 
nedostatkom. Oprávnená osoba preverila opodstatnenosť jednotlivých námietok k zisteným 
nedostatkom a dňa 9.9.2020 bola vypracovaná Správa z kontroly č. 10/2020, v ktorej oprávnená 
osoba konštatovala neopodstatnenosť všetkých námietok ku kontrolným zisteniam z dôvodu, že 
námietky svojim obsahom nespochybňovali pravdivosť, preukázateľnosť a úplnosť kontrolných 
zistení. Správa z kontroly obsahuje odôvodnenie neopodstatnenosti ku každej námietke 
vyjadrenej v stanovisku kontrolovanej osoby.  

 
Povinná osoba bola povinná predložiť písomný zoznam prijatých opatrení do 25.9.2020. 

Lehota na splnenie prijatých opatrení bola stanovená do 31.12.2020. Správa z kontroly bola 
povinnej osobe zaslaná dňa 11.9.2020. 
 

Podpis zmluvy  s ARRIVA Trnava, a. s. primátorom mesta bez odsúhlasenia v MZ 
 (z vystúpenia Ing. Vladimíra Krátkeho na MZ z 28.4.2020) 

 

Jednou zo skutočností, ktoré bývalý hlavný kontrolór mesta Ing. Krátky spomenul na 
rokovaní MZ 28.4.2020 bolo, citujem: 

„Je rozbehnutá kontrola dopravcu, ktorý zabezpečuje hromadnú dopravu. Do pozornosti 
dávam zmluvné ošetrenie tejto služby a jej zabezpečenie mestom. Viete páni poslanci, že bez 
Vášho vedomia bola s čistým svedomím pána primátora podpísaná takáto zmluva? Forma 
zmluvy, ktorá je v súčasnosti v platnosti je taká, ktorej malo predchádzať verejné obstarávanie. 
Pýtam sa .. uskutočnilo sa? Avšak zmluva bola podpísaná štatutárom aj napriek tomu, že ste ju 
mali vy, poslanci mestského zastupiteľstva najskôr schváliť. Pamätáte si, že by ste takýto akt 
uskutočnili?“ 

Považovala som za povinnosť zaoberať sa uvedeným, aby ste dostali odpoveď. 
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V období konania mestského zastupiteľstva (28.04.2020) bola platná Zmluva o službách 
vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Trnava zo dňa 
26.6.2018.  

Uzatvoreniu tejto zmluvy predchádzala situácia, kedy mesto Trnava ako verejný 
obstarávateľ vyhlásilo nadlimitnú zákazku vo Vestníku EÚ  na zabezpečenie služby vo verejnom 
záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava, prvú dňa 3.8.2017 
a druhú dňa 28.9.2017. V prvej aj druhej súťaži bola predložená iba jedna ponuka od toho istého 
uchádzača, pričom v prvej verejnej súťaži bola ponuka neprijateľná z dôvodu výšky predloženej 
ponuky a v druhej verejnej súťaži ponuka nesplnila požiadavky na predmet zákazky. Ani v jednej 
z nich teda  nebola predložená ponuka, ktorú by verejný obstarávateľ mohol akceptovať. Verejný 
obstarávateľ následne vyhlásil postup priameho rokovacieho konania v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní z už spomínaného dôvodu, že v prechádzajúcej verejnej súťaži ani jedna 
ponuka bez vykonania podstatných zmien nespĺňala potreby a požiadavky určené verejným 
obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania 
zákazky sa podstatne nezmenia.  

Pred uzatvorením zmluvy na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy, ktorá bola 
výsledkom riadneho procesu verejného obstarávania postupom priameho rokovacieho konania, 
Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že zastavuje konanie mesta Trnava a za účelom 
preskúmania postupu mesta začal konanie o preskúmaní úkonov pred uzavretím zmluvy 
z vlastného podnetu. Oznámenie o začatí konania bolo na mesto doručené 28.12.2017. Úrad pre 
verejné obstarávanie po preskúmaní príslušnej dokumentácie konštatoval, že v konaní 
o preskúmaní úkonov mesta pred uzavretím zmluvy nezistil porušenie zákona o verejnom 
obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. 
Rozhodnutie o zastavení konania bolo vystavené 21.5.2018. 

Následne bola medzi mestom Trnava a spoločnosťou ARRIVA Trnava, a. s. uzatvorená 
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb 
v meste Trnava zo dňa 26.6.2018. Na schvaľovanie takejto zmluvy mestským zastupiteľstvom nie 
je dôvod, bola výsledkom procesu verejného obstarávania, kde navyše celý proces, ktorý tomu 
predchádzal, bol skontrolovaný Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý konštatoval, že nezistil 
porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Samotný návrh zmluvy bol súčasťou procesu 
verejného obstarávania a ak by sa mala zmluva schvaľovať v mestskom zastupiteľstve, mohlo by 
sa stať, že by pozmeňujúcim návrhom bolo niečo zmenené, čo by už založilo rozpor s procesom 
verejného obstarávania. 
 

Z pohľadu platnosti a zákonnosti zmluvy sa nevyžadovalo jej schválenie v mestskom 
zastupiteľstve. 
 
 
Kontrola č. 14/2020 
Kontrola príjmov mesta Trnava so zameraním na výber miestneho poplatku za rozvoj 
v roku 2019. Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave – Odbor ekonomický. 

Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v dňoch od 21.5.2020 do 1.7.2020 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Legislatíva pri výkone správy poplatku za rozvoj. 
2. Postup pri vyrubovaní poplatku za rozvoj. 
3. Rozhodnutia na vyrubovanie poplatku za rozvoj a ich súlad s platnou legislatívou. 
4. Evidencia agendy v informačnom systéme, prehľady poplatníkov a úhrad poplatku za 

rozvoj v kontrolovanom období. 
5. Účtovanie poplatku za rozvoj, jeho zaradenie do rozpočtu. 
6. Fond miestneho poplatku za rozvoj. 

Zámerom zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o miestnom poplatku za rozvoj) 
bolo, aby obec na základe dobrovoľnosti zaviedla finančný nástroj na svojom území formou VZN. 
Rozvojový poplatok platí investor, ktorý realizuje výstavbu určitého objektu po nadobudnutí 
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právoplatnosti stavebného povolenia. Hlavným významom poplatku za rozvoj je príjem do 
rozpočtu obce, z ktorého sa financuje rozvoj infraštruktúry. 

Rozhodnutie o vyrúbení miestneho poplatku za rozvoj (ďalej rozhodnutie) mesto Trnava 
vydáva ako správca miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona o miestnom poplatku za rozvoj 
a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej daňový poriadok), podľa VZN č. 490 o miestnom poplatku za rozvoj 
a v nadväznosti na stavebné povolenie. 

Správu miestneho poplatku za rozvoj vykonáva odbor ekonomický, úsek správy daní 
a poplatkov. 

Stavebné povolenia na stavby, podliehajúce poplatku za rozvoj, po vyznačení 
právoplatnosti sú cez dokumentačný informačný systém samosprávy (ďalej DISS) z odboru 
stavebného a životného prostredia (ďalej OSaŽP) zasielané na odbor ekonomický (ďalej OE), 
ktorý v DISS ale aj otlačkom na papierovom vyhotovení potvrdí jeho doručenie. Administratívna 
zamestnankyňa OE postúpi stavebné povolenie na úsek správy daní a poplatkov OE, kde je 
pridelené konkrétnemu pracovníkovi na referáte správy daní a poplatkov. Pracovníčka OSaŽP 
spravidla jedenkrát za štvrťrok uskutoční odsúhlasenie odoslania všetkých predmetných 
stavebných povolení na OE. Toto porovnávanie uskutoční s pracovníčkou OE, úseku daní a 
poplatkov. V prípade zistenia jeho neodoslania, stavebné povolenie je z OSaŽP následne 
zaslané na OE. 

Na základe vzájomnej dohody medzi OE a OSaŽP do stavebného povolenia okrem 
zákonom predpísaných náležitostí bol doplnený údaj “súčet podlahových plôch miestností 
nadzemných podlaží stavby”, ktorý podľa zákona o miestnom poplatku za rozvoj tvorí základ 
poplatku za rozvoj. 

V zmysle zákona o miestnom poplatku za rozvoj vzniká poplatková povinnosť dňom 
právoplatnosti stavebného povolenia a zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť. 
V tomto časovom intervale, poväčšine pár dní po doručení stavebného povolenia na OE 
zrealizovaný výpočet poplatku za rozvoj ako súčin základu poplatku (výmera nadzemnej časti 
podlahovej plochy realizovanej stavby v m2) znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj platnej 
v čase vzniku poplatkovej povinnosti. 

 
V kontrolovanom období roku 2019 bolo na meste Trnava vydaných 173 rozhodnutí, ku 

ktorým smerovali 3 odvolania a v 6 prípadoch bol uplatnený splátkový kalendár. Za rok 2019 bolo 
oslobodených od miestneho poplatku za rozvoj 46 osôb, ktoré spĺňali zákonom stanovené 
podmienky.   

Celkovo predpis poplatku za rozvoj za rok 2019 predstavoval sumu 424 331,20 eur. 
Z toho bolo v roku 2019 uhradených 356 444,24 eur, čo predstavuje 84% z celkového predpisu. 
V roku 2020 bola uhradená suma 17 922,20 eur, ktorá však bola predpísaná ešte v roku 2019. 
Spolu teda uhradená suma za miestny poplatok za rozvoj týkajúca sa kontrolovaného obdobia 
roku 2019 predstavovala 88% z celkového predpisu. Zvyšných 12% tvorili 3 odvolania a 6 úhrad 
formou splátkového kalendára. 

Na posúdenie správnosti postupu pri výbere poplatku za rozvoj v roku 2019 bolo na 
základe stanovených kritérií (zastúpenie PO aj FO, oslobodenie od dane a s ohľadom na výber 
poplatku v kontrolovanom období roku 2019), vybraných 50 prípadov stavebných povolení z 
celkového počtu 356 poplatníkov. Z celkovej sumy všetkých rozhodnutí so splatnosťou v roku 
2019, ktorá bola vo výške 499 567,60 eur, bola predmetom kontroly suma 250 878,22 eur, čo 
tvorilo 50,22 %. 

Poplatok za rozvoj je poplatník povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia. Tak, ako je uvedené v rozhodnutí v časti poučenie, proti rozhodnutiu 
je možné podľa daňového poriadku podať odvolanie v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia. 
V praxi to znamená, že poplatník je povinný zaplatiť miestny poplatok za rozvoj do 45 dní od 
doručenia rozhodnutia. Doručenia rozhodnutí sú dokladované poštovou doručenkou v prípade 
doručenia poštou, alebo v ISS zaznamenané doručenie elektronickým spôsobom v prípade PO a 
v tých prípadoch FO, ktoré majú  zriadenú elektronickú schránku.  

Kontrolou bolo zistené, že každé skontrolované rozhodnutie bolo overené základnou 
finančnou kontrolou, čo bolo v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite. 
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Všetci poplatníci sú evidovaní v ISS v module Poplatky/Poplatníci. Pri každom 
poplatníkovi je možné navoliť poplatky s ním súvisiace a výberom zobraziť poplatok za rozvoj za 
rok 2019. TT-IT, s.r.o., ktorá má na starosti správu ISS, neustále spolupracuje s OE na 
odstraňovaní nedostakov v ISS týkajúcich sa správy poplatku za rozvoj ako napríklad nesprávne 
vygenerované lehoty splatnosti, či nemožnosť vytlačiť zoznam neplatičov. Kontrolou bolo zistené, 
že niektoré nedostatky sa tiež opakujú, ako príklad je možné uviesť, že v rámci systému ISS sa 
automaticky nepreberajú dátumy  doručenia rozhodnutí, od ktorých je potom závislé správne 
určenie dátumu splatnosti poplatku.  

Z kontrolovaných 50 stavebných povolení a k nim prislúchajúcim rozhodnutiam bolo 37 so 
splatnosťou v roku 2019, 12 so splatnosťou v roku 2020 (ale uhradené už v roku 2019) a k 
1 stavebnému povoleniu nebolo vydané rozhodnutie, pretože v tomto prípade nevznikla 
povinnosť vyrubenia poplatku (išlo o dostavbu rodinného domu vo výmere 41,27 m2  a pri 
uplatnení zníženia o 60 m2 v zmysle zákona nevznikla žiadna výmera podlahovej plochy, ktorá by 
podliehala poplatkovej povinnosti).  

Na základe 50 predložených stavebných povolení a k nim prislúchajúcich 49 rozhodnutí (z 
toho bolo 1 v odvolacom konaní zrušené) bolo v roku 2019 zrealizovaných 48 úhrad poplatku za 
rozvoj. Kontrolou bolo zistené, že z toho bolo 46 úhrad v lehote splatnosti a 2 úhrady boli 
uskutočnené po lehote splatnosti: suma 3 252,80 eur 5 dní po lehote splatnosti a suma 
14 874,30 eur 4 mesiace a 11 dní po lehote splatnosti. 

Podľa ods. 6.1 Smernice, ktorou sa ustanovuje postup pri vymáhaní a inom uplatňovaní 
pohľadávok Mestom Trnava z 24.11.2014 „Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia OE 
zasiela písomné výzvy na zaplatenie nedoplatku najneskôr do 31.12. kalendárneho roka. Ak 
pohľadávka vznikla po 30.11. kalendárneho roka, sú výzvy zasielané dlžníkom do 30.4. 
nasledujúceho kalendárneho roka.“  

V prípade vyššie uvedených dlžníkov výzva na zaplatenie nedoplatku ani vymáhanie 
úrokov z oneskorenej platby nebolo zo strany mesta uplatnené, čím mesto do času výkonu 
kontroly nevyužilo právo ochrany svojich majetkových práv podľa §7 ods. 2 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „orgány obce 
a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä 
používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich 
práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi“. 
 V kontrolovanom období roku 2019 bol predpis miestneho poplatku za rozvoj zaúčtovaný 
na účtoch MD 319 / D 632. Toto účtovanie nebolo v súlade s postupmi účtovania, a preto povinná 
osoba účtovným dokladom č. 1094 zo dňa 30.4.2020 preúčtovala predpis miestneho poplatku za 
rozvoj z účtu 319 na správny účet 318 – pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a tiež výnosy z 
účtu 632 na správny účet 633 – výnosy z poplatkov. V účtovníctve mesta bol miestny poplatok za 
rozvoj vedený v samostatnej analytickej evidencii. 

V rozpočte mesta Trnava na rok 2019 boli schválené rozpočtované výdavky na miestny 
poplatok za rozvoj vo výške 500 000,00 eur. Záverečný účet mesta za rok 2019 uvádza, že 
príjem z miestneho poplatku za rozvoj bol v kontrolovanom období vo výške 356 444,00 eur, čo 
predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 71,29 %.  

Mesto nemalo zriadený samostatný bankový účet na výber miestneho poplatku za rozvoj. 
V účtovníctve bol v rámci účtového rozvrhu vytvorený analytický účet, na ktorý sa účtoval príjem 
z daného poplatku. Účtovanie o príjme miestneho poplatku za rozvoj bolo realizované v deň, v 
ktorý boli zasielané bankové výpisy. Povinná osoba súčasne tieto príjmy zaradila aj do plnenia 
rozpočtu mesta, čo bolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Príjem poplatku klasifikovala povinná osoba na podpoložke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 
klasifikácie 133 015 – Dane za špecifické služby – za rozvoj, čo bolo v súlade s Metodickým 
pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej 
klasifikácie. 

Zákon o obecnom zriadení  rovnako ako aj zákon o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy umožňujú mestu zriaďovanie peňažných fondov obce. V súlade s tým bolo 
Uznesením MZ č. 87/2019 z 30.4.2019 schválené zriadenie Fondu poplatku za rozvoj za účelom 
zhromažďovania výnosov z poplatku na vyrovnanie časového nesúladu medzi vybranými 
príjmami z poplatku za rozvoj a použitými výdavkami v rámci rozpočtového roka. 
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Počiatočný stav fondu v r. 2019 bol v hodnote 90.632,15 eur, vznikol ako prídel z výsledku 
hospodárenia v roku 2018. Použitie nebolo žiadne, došlo iba k vráteniu príjmov z minulých rokov 
vo výške 230,10 eura (z dôvodu zníženia rozmerov nadzemných podlaží druhým stavebným 
rozhodnutím). Zostatok fondu k 31.12.2019 bol 90.402,05 eura. Tvorba v roku 2020 sa 
uskutočnila vo výške 356.444,24 eur ako prídel z výsledku hospodárenia 2019, celkové zdroje 
v roku 2020 tak predstavovali sumu 446.846,29 eur. 

 
Kontrolné zistenie č. 1: Pri vyrubovaní miestneho poplatku za rozvoj bol v 2 prípadoch  
nesprávne stanovený základ dane v m2 podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnom poplatku za rozvoj 
uvedený na rozhodnutí a následne vypočítaný poplatok za rozvoj, čím vznikol rozdiel 
v neprospech Mesta Trnava v čiastke 30,80 eur.  

 
Návrh odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 

1. Dodatočne vypočítať rozdiel základu dane v m2 poplatku za rozvoj a vyrubiť rozhodnutím 
opravu miestneho poplatku za rozvoj. 
 

Doplňujúce odporúčania: 
1. Zvážiť prijatie internej smernice týkajúcej sa spracovania postupu vyrubovania miestneho 
poplatku za rozvoj. Takáto povinnosť pri miestnom poplatku za rozvoj síce nevyplýva povinnej 
osobe priamo zo zákona, ale úprava procesu v internom predpise vnáša poriadok a istotu do 
procesu riadenia a zároveň uľahčuje chod zodpovedných odborov a prácu ich zamestnancov. 
2. Vo výrokovej časti rozhodnutia zjednodušiť údaje týkajúce sa vyrubenia miestneho 
poplatku za rozvoj: okrem definície stavby podľa § 7 ods. zákona o miestnom poplatku za rozvoj 
uviesť základ poplatku podľa § 6 zákona o miestnom poplatku za rozvoj, upravený základ 
poplatku podľa § 8 ods. 1 alebo 2 zákona o miestnom poplatku za rozvoj, sadzbu poplatku podľa 
§ 7 zákona o miestnom poplatku za rozvoj, resp. VZN a miestny poplatok za rozvoj. Je dobré v 
úplnosti uviesť, tak ako je na súčasnom rozhodnutí aj lokalitu stavby (miestnu časť) a číslo 
parcely. 
 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 7.7.2020. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom (kontrolným zisteniam) 
i k navrhovaným odporúčaniam na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku, uvedených v návrhu správy z kontroly. Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 10.7.2020. 
Povinnej osobe bola uložená lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 
17.7.2020 a lehota na splnenie týchto opatrení do 17.7.2020. Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov a príčin ich vzniku boli doručené 15.7.2020. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňa 13.7.2020 
prevzatím správy z kontroly č. 14/2020 povinnou osobou. 
 
 
Kontrola č. 17/2020 
Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe vykonanej kontroly v roku 2019 - č. 5/2019 - 
Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na prenajímanie 
športových zariadení v správe Základnej školy s materskou školou, Námestie 
Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava. Povinnou osobou bola Základná škola 
s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava (ďalej ZŠ s MŠ). 

Cieľom kontroly bolo preveriť skutočný stav v plnení opatrení prijatých na odstránenie 
zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly. 

Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení v dňoch od 8.7.2020 
do 16.7.2020 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Kontrolné zistenia a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku uvedené v Správe z kontroly č. 5/2019. 
2. Stav plnenia prijatých opatrení povinnou osobou pri náprave zistených nedostatkov 

a odstránení príčin ich vzniku. 
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Pri kontrole č. 5/2019 boli kontrolnou skupinou zistené 2 kontrolné zistenia. Na základe 
výsledkov kontroly navrhla kontrolná skupina tri odporúčania, ktoré boli povinnou osobu v plnom 
rozsahu akceptované. Na základe toho povinná osoba prijala 3 opatrenia na nápravu 
nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. Lehota na predloženie 
písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 
ich vzniku bola do 28.2.2019. Zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri 
kontrole č. 5/2019 bol na Útvar hlavného kontrolóra doručený dňa 27.2.2019, t. j. v stanovenej 
lehote. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ prijala na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov nasledovné 
opatrenia:  

1. Informovala zamestnankyňu zodpovednú za prenajímanie športových zariadení v správe 
ZŠ s MŠ o výsledkoch kontroly.  

2. Zároveň preškolila zodpovednú zamestnankyňu z príslušnej legislatívy súvisiacej 
s uzatváraním zmlúv týkajúcich sa prenajímania nebytových priestorov v správe ZŠ s MŠ.  

3. Upozornila zamestnancov na povinnosť pred vykonávaním finančnej kontroly uskutočniť 
kontrolu dodržiavania Postupu uzatvárania nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Trnava nachádzajúcich sa v objektoch základných škôl, 
schváleného uznesením MZ č. 721/2009 (ďalej Postup). 

 Na posúdenie toho ako sa plnia prijaté opatrenia v praxi, boli kontrolnou skupinou 
vyžiadané spisy týkajúce sa prenajímania športových zariadení v správe ZŠ s MŠ za roky 2019 
a 2020. Kontrolou predložených 15 spisových agiend bolo zistené, že: 
➢ pri schvaľovaní krátkodobého nájmu telocviční v 14-tich prípadoch nájomcovia 
i prenajímateľ ZŠ s MŠ postupovali v súlade s Postupom, 
➢ v 1 prípade bol nájom telocvične predĺžený od 25.2.2019 do 24.3.2019 Dodatkom zo dňa 
25.2.2019 k nájomnej zmluve (nájomná zmluva bola uzatvorená 1.10.2018 na dobu 
od 21.10.2018 do 24.2.2019). Tento nájom bol odsúhlasený zriaďovateľom - Mestom Trnava, čo 
bolo v súlade s Postupom, 
➢ podľa ústneho vyjadrenia riaditeľky školy Mesto Trnava ako zriaďovateľ školy nezaslalo 
žiadne písomné usmernenie ako postupovať v prípadoch, ktoré boli dôsledkom situácie spojenej 
s prijatím a dodržiavaním bezpečnostných opatrení na zabránenie šírenia vírusu COVID 19. 
Preto vzhľadom na epidémiu COVID-19, kedy nebolo možné využívať telocvičňu, bol 
s nájomcami telefonicky dojednaný ďalší postup: 

• u 7 nájomcov, ktorí uhradili plnú sumu za prenájom a majú záujem o krátkodobý 
prenájom telocvične v ďalšom školskom roku bolo dohodnuté, že  im zostávajúca suma 
nebude vrátená, ale bude odpočítaná z budúceho nájmu, 

• v 2 prípadoch, kedy nájomcovia požiadali o zníženie nájomného o obdobie, kedy 
nemohli využívať telocvičňu, boli doby a výška nájmov v nájomných zmluvách 
aktualizované (skrátené) dodatkami k nájomným zmluvám, v týchto prípadoch nebola 
uhradená plná výška nájmu, preto nebolo potrebné vrátiť zodpovedajúcu alikvótnu časť 
nájomného, 

• v 1 prípade, kedy bola uhradená plná suma za nájom telocvične, bola na základe 
žiadosti nájomcu a súhlasu riaditeľky školy vrátená adekvátna finančná čiastka na účet 
nájomcu, 

➢ podľa čl. VII. ods. 1 nájomných zmlúv okolnosti, ktoré nastanú počas doby prenájmu 
a nerieši ich táto zmluva, môžu sa riešiť dodatkom k zmluve a jeho návrh môže písomne podať 
každá zo zmluvných strán. Kontrolná skupina odporúča v prípadoch, kedy neboli podmienky v 
nájomných zmluvách dodržané z dôvodu epidémie COVID-19, vypracovať dodatok k zmluve, 
v ktorom by bol dohodnutý postup riešenia zmluvne upravený, 
➢ ďalej bolo pri kontrole konštatované, že pri 7-mich žiadostiach o nájom telocvične 
doručených na ZŠ s MŠ nebol uvedený žiadny dátum ich prijatia. Podľa Registratúrneho poriadku 
školy administratívny zamestnanec prijatý záznam označí odtlačkom prezenčnej pečiatky, 
v ktorom vyznačí dátum doručenia, počet príloh a evidenčné číslo záznamu. Kontrolná skupina 
odporúča postupovať v súlade s Registratúrnym poriadkom školy a uvádzať uvedené náležitosti 
na doručených žiadostiach. 
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 Na základe vyššie uvedených skutočností kontrolná skupina konštatuje splnenie prijatých 
opatrení č. 1, 2 a 3 na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 
uvedených v Správe z kontroly č. 5/2019, a preto kontrolné zistenie voči povinnej osobe nebolo 
žiadne. Navrhla však povinnej osobe dve odporúčania na skvalitnenie fungovania procesov 
týkajúcich sa prenájmov. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 16.7.2020. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole dňa 23.7.2020 prevzatím správy z kontroly povinnou osobou. 
 
 
Kontrola č. 18/2020 
Kontrola plnenia prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol za rok 2019: 
č. 3/2019 - Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na 
prenajímanie športových zariadení v správe Základnej školy s materskou školou, Andreja 
Kubinu 34 v Trnave. Povinnou osobou bola Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 
34, Trnava (ďalej ZŠ s MŠ). 

Cieľom kontroly bolo preveriť skutočný stav v plnení opatrení prijatých na odstránenie 
zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly. 

Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení v dňoch od 8.7.2020 
do 13.7.2020 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Kontrolné zistenia a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku uvedené v Správe z kontroly č. 3/2019. 
2. Stav plnenia prijatých opatrení povinnou osobou pri náprave zistených nedostatkov 

a odstránení príčin ich vzniku. 
Pri kontrole č. 3/2019 bolo kontrolnou skupinou zistené 1 kontrolné zistenie. Na základe 

výsledkov kontroly navrhla kontrolná skupina jedno odporúčanie, ktoré bolo povinnou osobu 
v plnom rozsahu akceptované. Na základe toho prijala povinná osoba 1 opatrenie na nápravu 
nedostatku zisteného kontrolou a na odstránenie príčin jeho vzniku. Lehota na predloženie 
písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zisteného nedostatku a na 
odstránenie príčin jeho vzniku bola do 24.1.2019. Zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu 
nedostatku zisteného pri kontrole č. 3/2019 bol na Útvar hlavného kontrolóra doručený dňa 
24.1.2019, t. j. v stanovenej lehote. 

 
 Riaditeľka ZŠ s MŠ prijala opatrenie dodržiavať Príkaz primátora (ďalej PP) č. 24/2009 pri 
uzatváraní krátkodobej výpožičky týkajúcej sa nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava 
a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý 
bol mestu zverený v znení doplnkov 1 až 8 (ďalej Zásady). 
 Na posúdenie plnenia prijatého opatrenia v praxi, boli kontrolnou skupinou vyžiadané 
spisy týkajúce sa prenajímania športových zariadení v správe ZŠ s MŠ za rok 2019 a 2020. 
Kontrolou predložených spisových agiend bolo zistené, že: 
➢ pri schvaľovaní krátkodobého nájmu telocviční v 17 prípadoch nájomcovia i prenajímateľ 
ZŠ s MŠ postupovali štandardne podľa Postupu uzatvárania nájomných zmlúv týkajúcich sa 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava nachádzajúcich sa v objektoch základných 
škôl (schválené ako Príloha k uzneseniu MZ č. 721/2009 (ďalej Postup), z toho v 8 prípadoch 
s ohľadom na epidémiu COVID-19 boli doby a výška nájmov v nájomných zmluvách upravené, 
resp. aktualizované dodatkami k nájomným zmluvám, 
➢ pri ďalšom zriaďovateľom schválenom nájme telocvične a 6 tried za vopred dohodnutú 
sumu s nájomcom ZŠ s MŠ uzatvorila Dohodu o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov 
(ďalej Dohoda). V čl. III ods. 1 bolo uvedené, že zmluvné strany (požičiavateľ aj vypožičiavateľ) 
sa dohodli na výpožičke vo výške 798,00 eur (telocvičňa 7 eur/1h, učebňa 2 eura/1h), v ktorej boli 
zahrnuté aj prevádzkové náklady na spotrebu elektrickej energie a vody. Krátkodobý nájom a 
výpožička nebytových priestorov sú definované vo vyššie uvedenom Postupe a PP č. 24/2009 
a pri obidvoch bol potrebný súhlas zriaďovateľa, čo aj bolo uskutočnené a zdokladované. Vo 
vzore Dohody..., ktorá tvorila prílohu č. 2 ku PP č. 24/2009 čl. III. ods. 1 je uvedená textácia, 
ktorá bola použitá v uzatvorenej Dohode („Zmluvné strany sa dohodli na výpožičke vo 
výške...........eur/hod, v ktorom sú zahrnuté aj prevádzkové náklady na spotrebu elektrickej 
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energie a vody, atď., spolu na výpožičke vo výške .....eur.“) Nakoľko toto znenie najmä v prvej 
časti vety „sa dohodli na výpožičke vo výške       eur/hod“ nie je v úplnosti charakteristické pre 
výpožičku, možno použitie Dohody o krátkodobej výpožičke považovať za formálny nedostatok, 
na ktorý kontrolná skupina upozornila povinnú osobu. Zároveň odporúča zamedziť/vyvarovať sa 
opakovaniu sa tohto formálneho nedostatku v budúcnosti – t.j pri schválenom nájme používať 
Nájomnú zmluvu, pri schválenej výpožičke Dohodu o výpožičke. 
 
 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti kontrolná skupina konštatovala plnenie prijatého 
opatrenia na nápravu zisteného nedostatku a na odstránenie príčin jeho vzniku, a preto kontrolné 
zistenie voči povinnej osobe nebolo žiadne. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 14.7.2020. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole dňa 27.7.2020 prevzatím správy z kontroly povinnou osobou. 
 
 
Kontrola č. 19/2020 
Kontrola plnenia vybraných uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava 

Cieľom kontroly bolo preveriť stav plnenia uznesení prijatých na rokovaní mestského 
zastupiteľstva, z ktorých vyplývali úlohy pre mestský úrad. Kontrolovaným obdobím bol prvý 
štvrťrok 2020. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení v dňoch od 
9.7.2020 do 6.8.2020 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Prijímanie a evidencia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava, 
2. Kontrola konkrétnych uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava, 
3. Kontrola konkrétnych spisov, súvisiacich s plnením daného uznesenia. 

Kontrola bola zameraná na kontrolu konkrétnych spisov na príslušných odboroch 
mestského úradu (MsÚ) v nadväznosti na evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva (MZ) 
v informačnom systéme mesta – portál ISS ÚLOHY. Kontrolou bol preverený proces plnenia 
jednotlivých uznesení, ktorý prebieha na odboroch MsÚ od zadania úlohy po jej splnenie.  

V rámci prvej časti kontroly bol preverený postup podľa zákona o obecnom zriadení 
a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva so zameraním na to, či bol dodržaný systém 
prijímania a evidencie uznesení v nadväznosti na platné právne normy. Formálnu správnosť 
uznesení overuje podpisom prednostka MsÚ a do 10 pracovných dní od schválenia ich podpisuje 
primátor mesta. Kontrolou bolo zistené, že kontrolované uznesenia boli podpísané prednostkou 
MsÚ a primátorom mesta s uvedením dátumu v súlade so zákonom o obecnom zriadení 
a rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva. Uznesenia sú verejne dostupné na 
internetovej stránke mesta v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva ako aj so 
zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.  

V druhej časti kontroly bola vykonaná kontrola plnenia konkrétnych uznesení mestského 
zastupiteľstva a za kontrolované obdobie prvého štvrťroka boli vybrané uznesenia zo 7. 
zasadnutia MZ zo dňa 11.2.2020. Na tomto zasadnutí bolo schválených 45 uznesení pod 
poradovým číslom 314 až 359. Počet uznesení, z ktorých vyplývali úlohy pre MsÚ bolo 35. 
Týmito uzneseniami bolo uložených 61 úloh pre 9 odborov MsÚ. 
Za kontrolované obdobie bol počet úloh podľa odborov MsÚ k celkovému počtu úloh z uznesení 
MZ v percentuálnom vyjadrení nasledovný: 
- Odbor právny      34% 
- Odbor majetkový     29% 
- Odbor územného rozvoja a koncepcií  23% 
- Ostatné odbory v rozmedzí    od 1 do 3%. 

Uvedené tri odbory spracúvajú zo 7. zasadnutia MZ 86% všetkých úloh. Uvedené 
dokumentuje nasledovná tabuľka: 
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Pre porovnanie uvádzame počty úloh z uznesení MZ za rok 2019 podľa odborov MsÚ 
k celkovému počtu úloh z uznesení MZ: 
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Prehľad 424 úloh z uznesení MZ podľa odborov MsÚ za rok 2019

 
 

Stav v počte úloh pre jednotlivé odbory MsÚ je v podstate totožný, keď porovnáme rok 
2019 a 7. zasadnutie MZ v roku 2020. OPaM, OP a OM spracovali za rok 2019 celkom 65 % 
všetkých úloh, pričom v rovnakom postavení ostali aj v kontrolovanom období roku 2020, kedy to 
bolo 63 %. 

Za plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení sú zodpovední riešitelia úloh a podkladom na 
ich vyhodnotenie je portál ÚLOHY v ISS, v ktorom priebežne vypĺňajú ich plnenie za svoj odbor.  
O plnení úloh z uznesení MZ OOaVS podáva informáciu na zasadnutí MZ. 
Organizačný referát pripravuje na každé zasadnutie MZ materiál nazvaný „Návrh na úpravu 
schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ a správa o 
kontrole plnenia uznesení MZ“, ktorým reaguje na okolnosti plnenia uznesení úpravou textov a 
termínov. Evidenciu plnenia uznesení vykonáva organizačný referát prostredníctvom materiálu 
„Vyhodnotenie úloh z uznesení MZ, ktorých termín plnenia je v intervale...“ medzi zasadnutiami 
MZ. Kontrolou bolo konštatované, že týmito dvoma spôsobmi je zabezpečená dynamická 
operatívna činnosti MZ a zároveň takýto systém umožňuje, aby sa neopomenulo splnenie 
žiadneho uznesenia.  

Prehľad úloh vyplývajúcich z uznesení podľa odborov je nasledovný: 
- Odbor právny      22 úloh 
- Odbor majetkový    16 úloh 
- Odbor územného rozvoja a koncepcií 14 úloh 
- Odbor školstva, mládeže a športu    2 úlohy 
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- Odbor organizačný a vnútornej správy   2 úlohy 
- Odbor dopravy       2 úlohy 
- Odbor priemyselného parku a IP    2 úlohy 
- Odbor ekonomický      1 úloha 
- Odbor sociálny      1 úloha 

V ďalšej časti kontroly si kontrolná skupina vyžiadala z uvedených odborov konkrétne 
spisy k jednotlivým úlohám. Kontrola Útvaru hlavného kontrolóra bola zameraná na to ako sa 
jednotlivé uznesenia plnia, na základe konkrétnych informácií z jednotlivých spisov. Kontrolované 
boli jednotlivé odbory MsÚ, v gescii ktorých sú úlohy od ich zadania po ich splnenie. Týmto 
sôsobom bola zabezpečená kontrola celého systému od prijatia uznesenia po jeho splnenie. 
 

Z vybraných 35 uznesení, z ktorých vyplynulo 61 úloh k uzneseniam MZ pre 9 odborov 
MsÚ Trnava bol kontrolou zistený nasledovný stav úloh: 
- stav úlohy splnené:   28 úloh 
- stav úlohy zadané:  21 úloh 
- stav úlohy v riešení:  11 úloh 
- stav úlohy zrušená:    1 úloha 
 

 
 

Vačšina úloh, ktoré z kontrolovaných uznesení vyplývali bola splnená v stanovenom 
termíne. Vyskytli sa aj prípady, kedy z rôznych dôvodov nebolo možné úlohu splniť v stanovenom 
termíne a vtedy dochádzalo ku schváleniu zmeny termínu v MZ. Medzi takého dôvody patrili 
napríklad: 

− druhá zmluvná strana nepodpísala návrh zmluvy do stanoveného termínu 

− dlhodobé obmedzenia vyplývajúce z epidemiologickej situácie na území SR, s čím 
súviseli komplikácie pri zabezpečovaní súčinnosti druhých strán napr. pri riešení 
odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta 

− doplnenie textu uznesenia 
Žiadna úloha vyplývajúca zo schváleného uznesenia nebola vyhodnotená ako nesplnená, 

čo je možné pripísať aj zavedenému systému kontroly termínov plnenia uznesení, ktorý nastavil 
organizačný referát z OOaVS. Kontrolou bolo konštatované plynulé plnenie uznesení MZ zo 
strany jednotlivých odborov MsÚ.  
 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 6.8.2020. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole a audite dňa 14.8.2020 prevzatím správy z kontroly prednostkou 
MsÚ (povinnou osobou). 
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Kontrola č. 20/2020 
Kontrola zúčtovania vianočných trhov - Advent v Trnave 2019. Povinnou osobou je 
Organizačná skupina Advent v Trnave 2019: Mestský úrad Trnava - odbor ekonomický, odbor 
dopravy, odbor komunálnych a cintorínskych služieb; Správa kultúrnych a športových zariadení 
mesta Trnava. 

Cieľom kontroly je preveriť súlad príjmových a výdavkových položiek so schváleným 
Organizačným zabezpečením akcie na rok 2019 a s platnou legislatívou. 

Kontrolná skupina postupuje podľa nasledovného kontrolného postupu: 
1. Rozpočet akcie Advent v Trnave 2019 – príjmy, výdavky, saldo. 
2. Kontrola účtovných dokladov akcie Advent v Trnave 2019. 
3. Kontrola príjmov akcie Advent v Trnave 2019. 
4. Kontrola výdavkov akcie Advent v Trnave 2019. 

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
 
 
Kontrola č. 21/2020 
Kontrola dodržania zmluvných podmienok pri ukončení koncesnej zmluvy medzi Mestom 
Trnava a spoločnosťou RIGSTAV, spol. s r. o. so zameraním na zostatok vybraného 
nájomného za hrobové miesta. Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave - odbor 
komunálnych a cintorínskych služieb. 

Cieľom kontroly bolo preveriť nároky mesta Trnava vyplývajúce zo zmluvných vzťahov so 
spoločnosťou RIGSTAV, spol. s r. o. na zostatok inkasovaného nájomného vybraného 
spoločnosťou RIGSTAV, spol. s r. o. v zmysle uzavretých nájomných zmlúv na hrobové miesta, 
ktoré patrí do obdobia po ukončení prevádzkovania pohrebísk mesta touto spoločnosťou 
a zároveň zistiť výšku zostatku nájomného za hrobové miesta vybraného spoločnosťou 
RIGSTAV, spol. s r. o. ku dňu prechodu správy cintorínov na mesto Trnava 

Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení v dňoch od 4.8.2020 
do 8.9.2020 s prerušením podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 

1. Koncesná zmluva a jej dodatky, 

2. Dohoda o urovnaní, 

3. Zostatok vybraného nájomného po ukončení zmluvného vzťahu so spoločnosťou 
RIGSTAV, spol. s r. o. z uzavretých nájomných zmlúv na hrobové miesta.  

 
Podľa zákona o pohrebníctve môže obec prevádzkovať pohrebisko sama alebo 

prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska.  
Mesto Trnava prenechalo v období od 1.1.2008 do 31.5.2020 prevádzkovanie pohrebísk 

na území mesta Trnava spoločnosti RIGSTAV, spol. s r. o., Trnava (ďalej RIGSTAV) na základe 
Koncesnej zmluvy. Predmetom tejto zmluvy bola úprava právnych vzťahov súvisiacich 
s poskytovaním služieb spojených so zabezpečením prevádzkovania pohrebísk na území mesta 
Trnava, pričom peňažné plnenie za tieto služby bolo kompenzované právom brať úžitky 
z poskytovaných služieb. Súčasťou služieb bolo aj viesť evidenciu pohrebiska, uzatvárať 
nájomné zmluvy na hrobové miesta a inkasovať úhrady nájomného z uzavretých nájomných 
zmlúv na hrobové miesta, ktoré sa hradia vždy na 10 rokov vopred. Kontrolou bolo zistené, že 
Koncesná zmluva vrátane dodatkov neobsahuje ustanovenie, ktoré by sa týkalo riešenia nárokov 
na alikvotnú časť inkasovaného nájomného spoločnosťou RIGSTAV, ktoré časovo patrí do 
obdobia, kedy už daná spoločnosť nie je prevádzkovateľom pohrebísk v meste Trnava. 

V súvislosti s ukončením koncesie bola podpísaná Dohoda o urovnaní. Podľa Dohody 
o urovnaní všetky vzájomné sporné aj nesporné práva a povinnosti, ktoré boli predmetom 
urovnania zanikli ku dňu nadobudnutia účinnosti Dohody o urovnaní, ich nahradením výlučne 
právami a povinnosťami účastníkov vyplývajúcimi z Dohody o urovnaní. Medzi sporné práva 
patrili okrem iného aj nároky z inkasovaného nájomného vybraného spoločnosťou RIGSTAV 
z uzavretých nájomných zmlúv na hrobové miesta. Uvedené nároky neboli ďalej v Dohode 
o urovnaní riešené a v zmysle ustanovení Dohody o urovnaní zanikli.   

Kontrolná skupina v rámci výkonu kontroly požiadala odbor právny MsÚ o stanovisko ku 
kontrolovaným skutočnostiam. Odbor právny MsÚ zabezpečil vyjadrenie advokáta, ktorý 
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zastupoval mesto Trnava pri urovnaní sporu so spoločnosťou RIGSTAV, výsledkom ktorého bola 
Dohoda o urovnaní. Podľa výkladu Dohody o urovnaní advokátom platí, že „to čo spoločnosť 
RIGSTAV ako vtedajší prenajímateľ do uzavretia Dohody o urovnaní zinkasovala, je príjmom 
tohto prenajímateľa, po uzavretí Dohody o urovnaní je prenajímateľom mesto Trnava a to 
inkasuje nájomné, ktoré do uzavretia Dohody o urovnaní vyplatené nebolo (spoločnosť RIGSTAV 
po uzavretí dohody už na ďalšie inkasovanie nájomného nárok nemá)“. 

Podľa predložených podkladov zostatok inkasovaného nájomného vybraného 
spoločnosťou RIGSTAV z uzavretých nájomných zmlúv na hrobové miesta  pripadajúci na 
obdobie od 1.6.2020, kedy už spoločnosť RIGSTAV nebola prevádzkovateľom pohrebísk v meste 
Trnava je v sume 344 051,58 eura (nájomné sa hradí na 10 rokov vopred). 

Z dôvodu právnej istoty kontrolná skupina odporúča,  aby ešte odbor právny zabezpečil 
posúdenie možností mesta Trnava na vrátenie zostatku inkasovaného nájomného vybraného 
spoločnosťou RIGSTAV z uzavretých nájomných zmlúv na hrobové miesta pri ukončení 
prevádzkovania pohrebísk touto spoločnosťou. 
Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 8.9.2020. Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom 
o finančnej kontrole dňa 11.9.2020 prevzatím správy z kontroly povinnou osobou. 
 
 
Kontrola č. 22/2020 
Kontrola plnenia vybraných uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava  

Cieľom kontroly bolo preveriť stav plnenia uznesení, ktoré prijíma mestské zastupiteľstvo 
na svojich zasadnutiach, z ktorých vyplynuli úlohy pre STEFE Trnava, s.r.o. za rok 2019. Kontrola 
bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení v dňoch od 6.8.2020 do 31.8.2020 
s prerušením (čerpanie dovolenky) podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Prijímanie a evidencia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava, 
2. Kontrola konkrétnych uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava, 
3. Kontrola konkrétnych spisov, súvisiacich s plnením daného uznesenia. 

V rámci prvej časti kontroly bol preverený postup podľa zákona o obecnom zriadení 
a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva so zameraním na to, či bol dodržaný systém 
prijímania a evidencie uznesení v nadväznosti na platné právne normy. Kontrolná skupina 
skonštatovala dodržiavanie všetkých uvedených nariadení. 

V druhej časti si kontrolná skupina vyžiadala spisy a vykonala kontrolu spisov, súvisiacich 
s plnením daného uznesenia, ktoré dokladujú realizáciu a splnenie daného uznesenia mestského 
zastupiteľstva v nadväznosti na portál ÚLOHY v informačnom systéme samosprávy mesta. 
Za kontrolované obdobie roka 2019 boli ku kontrole plnenia uznesení vybrané uznesenia 
týkajúce sa spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., v roku 2019 bolo schválených 15 uznesení MZ, 
z ktorých vyplynulo 19 úloh. 

Uznesenia sú verejne dostupné na internetovej stránke mesta v súlade s rokovacím 
poriadkom mestského zastupiteľstva ako aj so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 
Kontrolou bolo konštatované, že z 19 úloh bolo splnených 17 a 2 sa priebežne plnili. Žiadna 
úloha vyplývajúca zo schváleného uznesenia nebola vyhodnotená ako nesplnená.  
 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 31.8.2020. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole a audite dňa 9.9.2020 bez kontrolných zistení prevzatím správy 
z kontroly povinnou osobou. 


