
 
 
 

 
 

Informatívna správa o výsledkoch ukončených  
a stave rozpracovaných kontrol od 20.10.2021 do 23.11.2021. 

 
 
Kontrola č. 14/2021 
Kontrola potreby náhrady straty dopravcu ARRIVA Trnava a.s. za rok 2019 v zmysle 
Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy 
osôb v meste Trnava zo dňa 26.6.2018 a jej dodatkov (ďalej len Zmluva o službách vo 
verejnom záujme). Povinnou osobou bola ARRIVA Trnava a.s., kontrolovaným obdobím bol rok 
2019. 
 Kontrola bola vykonaná na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  
č. 489 zo dňa 29.9.2020 a v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021, ktorý bol 
schválený uznesením MZ č. 561 zo dňa 8.12.2020. Pracovníčky útvaru hlavného kontrolóra 
vykonali kontrolu dopravcu ARRIVA Trnava, a.s. v rozsahu uzatvorenej Zmluvy o službách vo 
verejnom záujme. Cieľom kontroly bolo preveriť súlad použitia a vyúčtovania finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta so Zmluvou o službách vo verejnom záujme. Predmetná zmluva 
bola uzatvorená  medzi Mestom Trnava a dopravcom ARRIVA Trnava a.s. podľa  
§ 21 a 22 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, podľa zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov z dôvodu 
zabezpečenia prepravných potrieb 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 záväzok vo verejnom záujme t. j.  za dopravné služby upravené 
v predmetnej zmluve vo výške sumy zodpovedajúcej čistému finančnému vplyvu, ktorý podľa 
prílohy Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 zodpovedá súčtu vplyvov 
pozitívnych alebo negatívnych, z dodržiavania záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom 
záujme na náklady alebo výnosy dopravcu. 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 náhrady straty je vyjadrená 
v kalkulácii, ktorú dopravca zasiela mesačne a na konci roka vyúčtuje celoročnú potrebu 
náhrady straty. Tento systém financovania dal možnosť vykonať kontrolu dopravcu v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 489 zo dňa 29.9.2020. 
 

Spoločnosť ARRIVA Trnava a.s. vychádzala pri zostavení kalkulácie nákladov a tržieb za 
rok 2019 z nákladov a výnosov vedených v účtovníctve organizácie. Na mestskú hromadnú 
dopravu v Trnave (ďalej len „MHD Trnava“) sú účtované náklady a výnosy vynaložené pri 
zabezpečovaní prepravy osôb v meste Trnava a v obci Biely Kostol. Pri zabezpečovaní dopravy 
pre mesto Trnava a obec Biely Kostol sa používajú spoločné autobusy, využíva sa jedna 
materiálna základňa (budovy, dielne, náhradné diely ...), pracujú tí istí zamestnanci (vodiči 
autobusov, zamestnanci strediska Trnava, zamestnanci podniku). Náklady na MHD Trnava sa 
rozdeľujú medzi mesto Trnava a obec Biely Kostol v pomere podľa počtu kilometrov najazdených 
v príslušnom mesiaci pre mesto Trnava a obec Biely Kostol. V roku 2019 bolo celkom najazdené: 

• pre mesto Trnava  1 170 376 km 

• pre obec Biely Kostol                  6 841 km 

• spolu pre MHD Trnava 1 177 217 km  
 
Jednotlivé položky nákladov na MHD Trnava boli rozdelené medzi mesto Trnava a obec Biely 
Kostol v pomere 1 170 376 : 6 841.  
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Kontrola bola vykonaná v dňoch 16.6.2021 až 31.8.2021 s prerušením. Kontrolná skupina 
vykonala kontrolu ekonomickej oprávnenosti vynaložených úplných vlastných nákladov za rok 
2019 podľa jednotlivých položiek záverečnej kalkulácie zo dňa 20.3.2020, v súlade s článkom 4 
Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb 
v meste Trnava zo dňa 26.6.2018. Kontrola sa zamerala na významnejšie položky v jednotlivých 
častiach kalkulácie. Prvotné doklady (napr. faktúry, zmluvy a i.) boli vyberané metódou 
náhodného výberu na základe úsudku kontrolóra. Výsledkom kontroly sú kontrolné zistenia:  
 
Kontrolné zistenie č. 1:  Náklady na pohonné hmoty v položke kalkulácie 1.1. Pohonné hmoty – 
nafta neboli  preukázané v plnej výške. Preukázané náklady sú nižšie ako vyúčtované náklady 
o 18,24 eur. 
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 18,12 eur (18,24 : 
439 504 x 436 732 = 18,12).    
Náklady v riadku 1.1. Pohonné hmoty – nafta sa znižujú o 18,12 eur. 
 
Kontrolné zistenie č. 2:  Nesprávne zaradená čiastka do položky kalkulácie 2. Priame mzdy 
vo výške 499,20 eur, správne mala byť táto čiastka zaradená do položky kalkulácie 3.4. Odvody 
poistného. Správna čiastka v položke kalkulácie 2. Priame mzdy mala byť 1 418,30 eur, čím 
vznikol rozdiel 919,10 eur. 
Súvisí s kontrolným zistením č. 5, nemá vplyv na výšku potreby náhrady straty za rok 2019. 
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 913,76 eur. 
Náklady v riadku 2. Priame mzdy sa zvyšujú o 913,76 eur. 
 
Kontrolné zistenie č. 3:  Nebolo dodržané ustanovenie čl. 11 ods. 5 Zmluvy o službách 
vo verejnom záujme tým, že dve osoby, ktoré vykonávali funkciu vodičov autobusov, neboli 
v pracovnoprávnom vzťahu s ARRIVA Trnava a.s. Objednávateľovi – mestu Trnava tým vzniklo 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 25 000 eur.  
 
Kontrolné zistenie č. 4:  Nesprávne zaradená čiastka do položky kalkulácie 3.2. Opravy a údržba 
dlhodobého majetku vo výške 2 022,63 eur. Náklady na motorové vozidlá nie sú priame náklady 
na MHD Trnava.  
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 2 010,88 eur 
(2 022,63 : 1 177 217 x 1 170 376 = 2 010,88) . 
Náklady v riadku 3.2. Opravy a údržba dlhodobého majetku sa znižujú o 2 010,88 eur.  
 
Kontrolné zistenie č. 5:  Nesprávne zaradená čiastka do položky kalkulácie 3.4. Odvody 
poistného vo výške 1 418,30 eur, správne mala byť táto čiastka zaradená do položky kalkulácie 
2. Priame mzdy. Správna čiastka v položke kalkulácie 3.4. Odvody poistného mala byť 499,20 
eur, čím vznikol rozdiel 919,10 eur.  
Súvisí s kontrolným zistením č. 2, nemá vplyv na výšku potreby náhrady straty za rok 2019. 
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 913,76 eur. 
Náklady v riadku 3.4. Odvody poistného sa znižujú o 913,76 eur.  
 
Kontrolné zistenie č. 6:  Nesprávne zaradená čiastka do položky kalkulácie 3.6. Ostatné priame 
náklady (účet 511 - 390 Opravy, údržba – ostatné) vo výške 350,96 eur. Náklady na servisnú 
prehliadku auta dispečerov podniku nie sú priame náklady na MHD Trnava.  
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 348,92 eur 
(350,96: 1 177 217 x 1 170 376 = 348,92). 
Náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady sa znižujú o 348,92 eur.  
 
Kontrolné zistenie č. 7:  Nesprávne zaradená čiastka do položky kalkulácie 3.6. Ostatné priame 
náklady  (účet 518-220  Spracovanie/skládkovanie/odvoz odpadu) vo výške 518,58 eur. Náklady 
na opravy motorových vozidiel nie sú priame náklady na MHD Trnava.  
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Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 515,57 eur (518,58 
: 1 177 217 x 1 170 376 = 515,57). 
Náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady sa znižujú o 515,57 eur. 

 
Kontrolné zistenie č. 8:  Nesprávne zaradené čiastky do položky kalkulácie 3.6. Ostatné priame 
náklady (účet 518 - 790 Ostatné služby) vo výške 7 097,50. Náklady nie sú ekonomicky 
oprávnené, nakoľko nebola preukázaná ich súvislosť s plnením záväzku podľa Zmluvy 
o službách vo verejnom záujme zo dňa 26.6.2018.  
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 7 056,26 eur 
(7 097,50 : 1 177 217 x 1 170 376 = 7 056,26). 
Náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady sa znižujú o 7 056,26 eur.  
 
Kontrolné zistenie č. 9:  Nesprávne zaradené čiastky do položky kalkulácie 5. Správna réžia 
vo výške 44,44 eur. Náklady nie sú ekonomicky oprávnené, nakoľko časovo a vecne nesúvisia 
s kontrolovaným obdobím. 
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 44,18 eur (44,44 : 
1 177 217 x 1 170 376 = 44,18). 
Náklady položky 5. Správna réžia sa znižujú o 44,18 eur.  
 
Kontrolné zistenie č. 10:  Tržby v položke kalkulácie 11. – Ostatné tržby boli  vyúčtované 
vo výške 326 246,34 eur, preukázané tržby boli vo výške 326 309,57 eur. Preukázané tržby sú 
vyššie ako vyúčtované tržby o 63,23 eur. 
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km ubehnutých v meste Trnava je 62,86 eur (63,23 : 
1 177 217 x 1 170 376 = 62,86). 
Tržby položky 11. Ostatné tržby sa zvyšujú o 62,86 eur. 
 

Kontrolný orgán navrhol 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 (KZ č. 9) 

• V kalkulácii nákladov a tržieb vykazovať náklady a tržby, ktoré sú preukázané (KZ 1, 10) 

• Náklady zaraďovať do správnych položiek kalkulácie (KZ 2, 5) 

• V kalkulácii nákladov a tržieb vykazovať položkách 1. Priamy materiál, 2. Priame mzdy 
a 3. Ostatné priame náklady len priame náklady, týkajúce sa strediska MHD Trnava (KZ 
4, 6, 7) 

• V kalkulácii nákladov a tržieb vykazovať náklady a tržby, ktoré súvisia s plnením záväzku 
v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme (KZ 8) 

• Dodržiavať záväzky v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme (KZ 3) 
 

Kontrolnej skupine boli pri výkone kontroly predložené viaceré doklady (zmluvy, faktúry), 
preukazujúce obchodné vzťahy medzi spoločnosťou ARRIVA Trnava a.s. a inými spoločnosťami 
skupiny ARRIVA: 

• ARRIVA Slovakia a.s. – dodávky nafty, prefakturácia služieb, poradenstvo 

• ARRIVA Service, s.r.o. – pneumatiky, údržba a opravy vozidiel 

• ARRIVA Michalovce, a.s. – dočasné pridelenie zamestnancov na výkon práce 

• SAD Reality, s.r.o. – nájom administratívnej budovy v areáli ARRIVA Trnava a.s. 
 

Podklady preukazujúce zistené nedostatky: 

• faktúry, objednávky, interné doklady spoločnosti ARRIVA Trnava a.s. 

• výstupy vo forme zostáv k jednotlivým položkám nákladov a tržieb 

• Zmluva o službách vo verejnom záujme zo dňa 26.6.2018 a dodatok č. 1 k Zmluve. 
 
 



 

18-8/1/4 
 
 

Dňa 1.10.2021 bol Návrh správy z kontroly prerokovaný a odovzdaný dopravcovi ARRIVA 
Trnava a.s. Povinná osoba podala v stanovenej lehote písomné námietky ku kontrolným 
zisteniam. 
 
1. Námietky ku kontrolným zisteniam č. 4, 6 a 7: 
„Námietky podávame ku kontrolným zisteniam č. 4, 6 a 7. Uvedené kontrolné zistenia sa týkajú 
správnosti zaradenia osobných áut používaných režijnými pracovníkmi strediska Trnava. Tieto 
autá sa ocitli v položke priamych nákladov strediska MHD Trnava, ale mali v rámci rozúčtovania 
podľa kilometrov strediska Trnava byť zaúčtované v režijných nákladoch strediska. Všetky 
kontrolné zistenia sa týkajú nákladov na osobné autá, ktoré sú ale podľa druhu účtované na 
rôzne účty (preto sú 3 kontrolné zistenia)."   
Povinná osoba žiadala zahrnúť časť nákladov na osobné autá používané režijnými pracovníkmi 
ARRIVY Trnava, a.s. do nepriamych nákladov, do položky kalkulácie 4. Prevádzková réžia. 
Oprávnená osoba preskúmala námietky ku kontrolným zisteniam č. 4, 6 a 7 a preverila ich 
opodstatnenosť. Oprávnená osoba akceptovala návrh zvýšiť prevádzkovú réžiu o čiastku 289,37 
eur.  
 
2. Námietky ku kontrolnému zisteniu č. 8:    
Kontrolným zistením č. 8 bola znížená položka kalkulácie 3.6. Ostatné priame náklady 
o 7 056,26 eur, nakoľko nebola preukázaná súvislosť nákladov s plnením záväzku podľa Zmluvy 
o službách vo verejnom záujme zo dňa 26.6.2018. Náklady vznikli fakturáciou služieb 
poskytovaných spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT s.r.o. spoločnosti ARRIVA Slovakia 
a.s. a následným prefakturovaním časti nákladov na spoločnosť ARRIVA Trnava a.s. vo výške 
7 056,26 eur. 

Povinná osoba priložila ku svojmu listu „Námietky ku správe kontroly výkonov MHD Trnava za 
rok 2019 č. 14/2021“ kópie faktúr od spoločnosti PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., ktoré boli 
vystavené pre ARRIVU Slovakia a.s. Oprávnená osoba po preskúmaní predložených faktúr za 
poskytované služby spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT s.r.o.  konštatuje, že faktúry boli 
vystavené v súvislosti s obstarávaním ďalších zákaziek a nepreukazujú súvislosť nákladov vo 
výške 7 056,26 eur s plnením záväzku ARRIVY Trnava a.s. voči Mestu Trnava podľa Zmluvy 
o službách vo verejnom záujme zo dňa 26.6.2018. Oprávnená osoba námietky ku kontrolnému 
zisteniu č. 8 neakceptovala. 
 

Výsledok kontroly po preskúmaní a vyhodnotení námietok povinnej osoby: 

• Úplné vlastné náklady vo výške 2 718 906,97 eur sa znižujú o čiastku 9 704,56 eur 

• Ostatné tržby vo výške 324 353,32 eur sa zvyšujú o čiastku 62,86 eur 

• Potreba náhrady straty vo výške 128 214,97 eur sa znižuje o 9 902,15 eur.  
Kontrolná skupina v súlade s článkom 4 ods. 2 Zmluvy o službách vo verejnom záujme 

a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Trnava zo dňa 25.6.2018 požiadala 
dopravcu o bezodkladné odstránenie zistených nedostatkov. Správa z kontroly bola vyhotovená 
a zaslaná povinnej osobe dňa 15.11.2021, čím bola kontrola v zmysle § 22 ods. 6 zákona 
č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
ukončená.  
 
 
Kontrola č. 25/2021 
Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej 
škole s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava. Cieľom 
kontroly je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov 
riadenia pri hospodárení príspevkovej organizácie, nakladanie s majetkom, ktorý jej bol zverený 
do správy a preverenie hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta a z vlastných 
zdrojov. Povinnou osobou je Základná škola s materskou školou, Námestie Slovenského 
učeného tovarišstva 15, Trnava (ďalej len „ZŠ s MŠ“). 
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Kontrolná skupina postupuje podľa nasledovného kontrolného postupu:  
1. Rozpočet ZŠ s MŠ, finančné a účtovné výkazy, hospodárenie ZŠ s MŠ 
2. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
3. Vedenie pokladne a pokladničných operácií 
4. Verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb 
5. Výkon základnej finančnej kontroly 
6. Prenájom nebytových a bytových priestorov 
7. Zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr, objednávok 

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
 
 
Kontrola č. 26/2021 
 Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe vykonanej kontroly v roku 2020 - 
č. 3/2020 - Kontrola plnenia vybraných zmlúv v Zariadení pre seniorov v Trnave. Povinnou 
osobou bolo Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 (ďalej len „ZpS“). 

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

Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch od 25.10.2021 do 4.11.2021 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. 3/2020. 
2. Stav plnenia prijatých opatrení povinnou osobou pri náprave zistených nedostatkov 

a odstránení príčin ich vzniku. 
Pri kontrole č. 3/2020 boli kontrolnou skupinou zistené 4 kontrolné zistenia. Na základe 

výsledkov kontroly navrhla kontrolná skupina 3 odporúčania. 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 28.2.2020. Zoznam opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených pri kontrole č. 3/2020 bol na Útvar hlavného kontrolóra doručený dňa 
24.2.2020, t. j. v stanovenej lehote. 
 

Riaditeľ ZpS prijal na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov nasledovné opatrenia:  
1. Písomne upozorniť pracovníkov zodpovedných za zverejňovanie faktúr na dodržiavanie 
termínov zverejnenia faktúr podľa § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií a v súlade so 
smernicou ZpS č. 3/2016 vrátane dodatku č. 1 platného od 1.4.2017 bod 10. a 11., podľa ktorých 
je zariadenie povinné zverejniť faktúru do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. 
2. Písomne upozorniť pracovníkov zodpovedných za zverejňovanie faktúr na potrebu 
zverejňovania dobropisov, zálohových faktúr z dôvodu úplného poskytovania pravdivého obrazu 
o celkovej správnej hodnote fakturovaného plnenia v sume podľa § 5b ods. 1 písm. b) ods. 3 
zákona o slobode informácií. 

Kontrolou bolo zistené, že podľa vyjadrenia pracovníkov zodpovedných za zverejňovanie 
faktúr boli na dodržiavanie termínov zverejnenia faktúr podľa § 5b ods. 2 zákona o slobode 
informácií (30 dní od zaplatenia faktúry) upozornení ústne. Rovnako tak boli ústne upozornení na 
povinnosť zverejňovať dobropisy a zálohové faktúry z dôvodu úplného poskytovania pravdivého 
obrazu o celkovej správnej hodnote fakturovaného plnenia v sume podľa § 5b ods. 1 písm. b) 
ods. 3 zákona o slobode informácií. Písomné upozornenie zodpovedných pracovníkov však 
nebolo kontrolnej skupine predložené. 

Kontrolná skupina pripomenula nutnosť zdokladovať prijaté opatrenia ZpS z dôvodu 
jednoznačného a nespochybniteľného preukázania ich splnenia. 
 
3. Zabezpečiť zodpovednú zastupiteľnosť pre úhradu faktúr počas dlhodobej neprítomnosti 
(viac ako 7 dní) pracovníčky zodpovednej za úhradu faktúr. 



 

18-8/1/6 
 
 

Na základe vyjadrenia riaditeľky, dočasne poverenej výkonom funkcie, v súčasnosti je 
elektronická pošta nastavená tak, že pracovník sleduje a reaguje na elektronickú poštu aj 
z domu, resp. počas home office. Realizácia úhrad jednotlivých faktúr je v kompetencii referentky 
financovania a sociálnej práce ekonomického úseku. V prípade jej neprítomnosti úhradu faktúr 
realizuje vedúca ekonomického úseku ZpS. 

Počas výkonu kontroly prišlo aj k zavedeniu ďalšieho prvku do systému evidencie 
a ďalšieho postúpenia dodávateľských faktúr: riaditeľke ZpS, dočasne poverenej výkonom 
funkcie, a to po zaevidovaní všetkých došlých faktúr sú jej zasielané ich kópie. 

 
Kontrolná skupina si pre kontrolu plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 

kontrolou č. 3/2020 – plnenie vybraných zmlúv vyžiadala všetky faktúry, súvisiace s finančným 
plnením zmlúv  zverejnených za roky 2020 a 2021. Kontrolná skupina posudzovala finančné 
plnenie vybraných zmlúv, dodržanie splatnosti úhrad vyhotovených faktúr, zverejnenie faktúr 
v súlade so zákonom o slobode informácií.  

Zmluvy boli uzatvorené so 16 dodávateľmi tovarov, služieb a prác. V uzatvorených 
dodávateľských zmluvách boli dohodnuté o.i. aj lehoty splatnosti úhrad faktúr, ktoré boli po 
uskutočnenej dodávke tovarov, služieb, prác aj reálne premietnuté do jednotlivých faktúr. 

Celkovo bolo skontrolovaných 197 faktúr, z toho 100 faktúr s úhradou v roku 2020 
a 97 faktúr s úhradou k termínu kontroly, t.j. k 25.10.2021. 

Pri kontrole bolo konštatované, že úhrada 192 faktúr bola v lehote splatnosti, pri 
5 faktúrach bola úhrada faktúr realizovaná po lehote splatnosti – KZ č. 1: 
o pri úhrade 3 faktúr (int.č.: 55-57/2020) vystavených dodávateľom služieb firmou Orange 
Slovakia, a.s. bolo oneskorenie o 1 deň (dátum splatnosti 9.2.2020, úhrada 10.2.2020)  
o pri úhrade 2 faktúr (int. č. 481-482/2020) vystavených dodávateľom služieb firmou TT-IT, 
s.r.o. bolo oneskorenie o 77 a 79 dní (dátum splatnosti 21.4.2020 a 23.4.2020, úhrada 9.7.2020).  

 
Podľa § 5b ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií povinná osoba musí faktúru zverejniť 

do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Platobné príkazy, na základe ktorých povinná osoba 
realizuje úhrady jednotlivých faktúr obsahujú aj informáciu o dátume, kedy bola faktúra 
zverejnená. Kontrolná skupina overila správnosť (presnosť) dátumov zverejnenia uvedených na 
platobných príkazoch. 

Z kontrolovaných 197 faktúr nebolo vôbec zverejnených 9 faktúr (int. č.: 596, 832, 939, 
943, 945, 946, 949, 950, 951/2020), čo nebolo v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobode 
informácií, podľa ktorého povinná osoba musí faktúru zverejniť do 30 dní odo dňa zaplatenia 
faktúry (na platobných príkazoch k uvedeným faktúram boli uvedené dátumy zverejnení faktúr, 
tieto dátumy neboli pravdivé – hodnoverné, neuvádzali skutočnosť) – KZ č. 2. 

Na ďalších 11 platobných príkazoch k faktúram (int. č.: 232, 704, 786, 800, 805, 856/2020 
a 3, 5, 282, 381, 440/2021) boli uvedené nesprávne dátumy zverejnenia faktúr. Skutočné dátumy 
zverejnenia boli v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií. Uvedený nedostatok možno 
považovať za formálnu chybu. 

 
 Zverejňovanie povinných údajov pri vyhotovených objednávkach a faktúrach vymedzuje 
§ 5b ods. 1 zákona o slobode informácií. 

Pri kontrole bolo konštatované, že povinné údaje pri zverejnených faktúrach sú v súlade 
s § 5b písm. b) zákona o slobode informácií. 

Pri kontrole povinných údajov na zverejnených objednávkach bolo konštatované, že 
absentujú údaje o dátume vyhotovenia objednávky a funkcii fyzickej osoby, ak takáto funkcia 
existuje, ktorá objednávku podpísala, čo nebolo v súlade s § 5b písm. a) ods. 5 a 7b zákona 
o slobode informácií – KZ č. 3. 

 
S plnením vybraných zmlúv, okrem vystavených a uhradených faktúr súviseli aj 

2 doručené dobropisy (platby boli realizované cez príjmový účet ZpS), ktoré boli aj zverejnené; 
zálohové faktúry súvisiace s plnením vybraných zmlúv neboli v kontrolovanom období doručené, 
a teda nemohli byť ani zverejnené. 
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Kontrolou bol zisťovaný aj stav zapracovania ďalších odporúčaní z predchádzajúcej 

kontroly nasledovne: 
1. Dňa 25.10.2021 bolo zistené, že informácia o dátume zverejnenia zmluvy je stále totožná 
s údajom, ktorý je v titulke zmluvy pod označením „účinnosť od“. Kontrolná skupina odporúča túto 
situáciu riešiť so správcom siete TT-IT, s.r.o., nakoľko povinná osoba nemá oprávnenie 
vstupovať do systému. 
2. V čase výkonu kontroly nedostatok formálneho charakteru, keď v prehľade pri všetkých 
zverejnených zmluvách bola uvedená hodnota predmetu v čiastke 0,00 eur, nebol odstránený. 
Kontrolná skupina odporúča aj túto situáciu riešiť so správcom siete TT-IT, s.r.o. 

 
Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: Z kontrolovaných 197 faktúr bola úhrada 5 faktúr realizovaná po lehote 
splatnosti (3 x o 1 deň, 1 x o 77 dní a 1 x o 79 dní), čo nebolo v súlade s uzatvorenými zmluvami, 
keďže lehoty splatnosti faktúr boli zmluvne dohodnuté. 
Kontrolné zistenie č. 2: Z kontrolovaných 197 faktúr nebolo vôbec zverejnených 9 faktúr, čo 
nebolo v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinná osoba musí 
faktúru zverejniť do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry (na platobných príkazoch k uvedeným 
faktúram boli uvedené dátumy zverejnení faktúr, tieto dátumy neboli pravdivé –neuvádzali 
skutočnosť). 
Kontrolné zistenie č. 3: Pri kontrole povinných údajov na zverejnených objednávkach absentujú 
údaje o dátume vyhotovenia objednávky a funkcii fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje, ktorá 
objednávku podpísala, čo nebolo v súlade s § 5b písm. a) ods. 5 a 7b zákona o slobode 
informácií.. 
 
Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Dodržiavať lehoty úhrad za poskytnuté tovary, služby, práce podľa 
uzatvorených zmlúv, dohôd. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 2: Zverejňovať všetky faktúry v stanovenej lehote v zmysle § 5b ods. 2 
zákona o slobode informácií, t. j. do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 3: Pri vyhotovených objednávkach zverejňovať najmä údaje 
definované v § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobode informácií, t.j. zverejňovať aj údaje ods. 5. 
(dátum vyhotovenia objednávky) a ods. 7b. (funkcia fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje, 
ktorá objednávku podpísala). 
 
Ďalšie odporúčania: 
1. Kontrolná skupina pripomína potrebu zdokladovať prijaté opatrenie ZpS, a tým preukázať 
ich splnenie (napríklad: písomné upozornenie). 
2. So správcom siete TT-IT, s.r.o. doriešiť informáciu o dátume zverejnenia zmluvy 
a v prehľade pri zverejnených zmluvách umožniť zverejňovanie hodnoty – ceny predmetu 
zmluvy. 
 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 10.11.2021. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 
uvedených v návrhu správy z kontroly. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 15.11.2021. Povinnej osobe bola uložená lehota 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 30.11.2021 a lehota na splnenie 
prijatých opatrení do 31.1.2022. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania 
správy povinnej osobe 16.11.2021. 
 
 
 



 

18-8/1/8 
 
 

Kontrola č. 27/2021 
 Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe vykonanej kontroly v roku 2020 - 
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.  

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

Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch od 11.11.2021 do 19.11.2021 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. 14/2020. 
2. Stav plnenia prijatých opatrení povinnou osobou pri náprave zistených nedostatkov 

a odstránení príčin ich vzniku. 
Pri kontrole č. 14/2020 bolo kontrolnou skupinou zistené 1 kontrolné zistenie. Na základe 

výsledkov kontroly navrhla kontrolná skupina 1 odporúčanie a 2 doplňujúce odporúčania. Na 
základe toho povinná osoba prijala 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 17.7.2020. Zoznam 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole č. 14/2020 bol na Útvar 
hlavného kontrolóra doručený dňa 15.7.2020, t. j. v stanovenej lehote. 
 

Povinná osoba prijala na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov nasledovné 
opatrenia:  
1. Vystavenie rozhodnutí o oprave vyrubeného miestneho poplatku za rozvoj daňovým 

subjektom: 

• Daisy plus, s.r.o. - Rozhodnutie č. 1650000552/2020 z 13.7.2020, ktorým bolo opravené 
Rozhodnutie č. 1650000272/2019 z 8.4.2019 z dôvodu zistenej chyby v počítaní a písaní, 
čím pri výpočte miestneho poplatku za rozvoj vznikol rozdiel 0,80 eura v neprospech 
správcu dane t.j. mesta Trnava. Uvedenú čiastku daňový subjekt uhradil v lehote 
splatnosti dňa 17.7.2020.  

• MH Investments, s.r.o. - Rozhodnutie č. 1650000551/2020 z 15.7.2020, ktorým bolo 
opravené Rozhodnutie č. 1650000323/2019 zo 4.7.2019 z dôvodu zistenej chyby 
v počítaní a písaní, čím pri výpočte miestneho poplatku za rozvoj vznikol rozdiel 30,00 eur 
v neprospech správcu dane t.j. mesta Trnava. Uvedenú čiastku daňový subjekt uhradil 
v lehote splatnosti dňa 16.7.2020.  

 
Kontrolná skupina si pre kontrolu plnenia prijatého opatrenia vyžiadala 10 spisových 

agend, týkajúcich sa vyrubovania miestneho poplatku za rozvoj v rokoch 2020 a 2021. Na 
základe predložených dokladov a podkladov súvisiacich s vystavením rozhodnutia o vyrubení 
miestneho poplatku za rozvoj bola spracovaná prehľadná tabuľka, v ktorej sú uvedené 
nasledovné údaje: 
o meno, resp. názov stavebníka, adresa trvalého pobytu, sídlo, 
o predmetná stavba, miestna časť mesta, ulica, 
o stavebné povolenie pod číslom OSaŽP s právoplatnosťou zo dňa a súčet podlahových 

plôch miestností nadzemného podlažia v m2, 
o dátum doručenia stavebného povoleni z OSaŽP na OE, 
o upravený základ dane poplatku podľa § 8 ods. 1 alebo 2 zákona o miestnom poplatku za 

rozvoj v m2, 
o rozhodnutie o miestnom poplatku za rozvoj pod číslom OE zo dňa, doručené daňovníkovi 

dňa, poplatok v eurách, 
o poplatok uhradený dňa a dátum splatnosti úhrady poplatku za rozvoj, 
o poznámky. 
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Pri kontrole č. 27/2021 bolo konštatované, že výpočet miestneho poplatku za rozvoj bol 
pri všetkých 10 daňových subjektoch uplatňovaný v súlade so zákonom o miestnom poplatku za 
rozvoj. 

 
Počas kontroly č. 14/2020 boli povinnej osobe odporučené aj ďalšie odporúčania: 

1. Zvážiť prijatie internej smernice týkajúcej sa spracovania postupu vyrubovania miestneho 
poplatku za rozvoj. 
2. Vo výrokovej časti rozhodnutia zjednodušiť údaje týkajúce sa vyrúbenia 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. 
 

Kontrolou bol zisťovaný aj stav zapracovania ďalších odporúčaní z predchádzajúcej 
kontroly nasledovne: 
1. Interná smernica týkajúca sa spracovania postupu vyrubovania miestneho poplatku za 
rozvoj v čase výkonu kontroly nebola prijatá s odôvodnením, že povinná osoba postupuje 
v súlade so zákonom o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý túto povinnosť neukladá. 
2. Vo výrokovej časti rozhodnutia už nie sú duplicitne uvádzané údaje týkajúce sa sadzby 
poplatku podľa §7 zákona: 10€ za m2 a výšky miestneho poplatku za rozvoj: v eurách. 
 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 19.11.2021. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov dňa 23.11.2021 odovzdaním správy z kontroly č. 27/2021 
povinnej osobe. 
 
 
Kontrola č. 28/2021 
 Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach Základnej školy s materskou 
školou, Andreja Kubinu 34, Trnava. Povinnou osobou je Základná škola s materskou školou, 
Andreja Kubinu 34, Trnava.  

Predmetom kontroly je kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných nariadení pri elektronickej podobe výkonu orgánov verejnej moci 
so zameraním na vydávanie rozhodnutí riaditeľa školy ako elektronických úradných dokumentov. 
Cieľom kontroly je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných 
aktov riadenia pri dodržiavaní povinností. 

Kontrolná skupina postupuje podľa nasledovného kontrolného postupu: 
1. Úprava elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánu verejnej moci vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch a interných aktoch riadenia. 
2. Zriadenie a aktivovanie elektronickej schránky. 
3. Vydávanie a doručovanie rozhodnutí rodičom. 
4. Autorizácia elektronického úradného dokumentu. 

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 


