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 Hlavná kontrolórka mesta a ÚHK							
      Mesta Spišská Nová Ves

Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky a ÚHK a  mesta Spišská Nová Ves 
k 11. 11. 2009

Podľa  plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky a ÚHK  Mesta   Spišská   Nová   Ves  boli k 11. 11. 2009  podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a „Zásad kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou“   vykonané  nasledovné kontroly:
1/  Finančná kontrola č. NK-01/2009 „Výstavba detských ihrísk“

   	Na základe požiadavky Komisie kontroly MsZ Spišská Nová Ves, bola vykonaná kontrola v zmysle uznesenia č. 5 „Priebežná finančná kontrola financovania detských ihrísk“.
Záver z kontroly:

C.1.1.1 Detské ihrisko – SNV Západ
	
C.1.1.1.1
Fyzickou obhliadkou, ktorú vykonali Ing. Peter Biskup – samostatný odborný referent  ÚHK a Ing. Štefan Sanetrik – referát výstavby  bolo zistené, že firma Nivon, s. r. o, F. Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves – dodávateľ stavebného diela „Detské ihrisko – SNV Západ“ nenamontoval v zmysle Zmluvy o dielo č. 134/2009, zo dňa 09. 04. 2009  1 ks Hojdačku na pružine žaba, číslo 0355 v jednotkovej cene 338,24 € bez DPH /402,51 € s DPH/ na detské ihrisko – SNV západ. 
V súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo dňa 18. 09. 2009 podané vyžiadanie hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves na odbor výstavby, dopravy a ÚP MsÚ Spišská Nová Ves ohľadom chýbajúceho zariadenia – Hojdačka na pružine žaba v hodnote 402,51 € s DPH  na detskom ihrisku SNV – 0Západ.
Na uvedené reagoval odbor výstavby, dopravy a ÚP MsÚ Spišská Nová Ves listom, zo dňa
22. 09. 2009, kde konštatuje, že ukončené ihrisko bolo od zhotoviteľa kompletne zápisnične prevzaté dňa 27. 08. 2009. Dňa 28. 08. 2009 bolo preberacím protokolom odovzdané zariadenie Hojdačka na pružine žaba oddelením komunálneho servisu MsÚ Spišská Nová Ves do správy Základnej školy Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves /príloha č. 1 správy o kontrole/.
V súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo dňa 28. 09. 2009 podané vyžiadanie hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves na oddelenie komunálneho servisu Spišská Nová, aby zdôvodnili prečo bolo uvedené zariadenie presunuté z detského ihriska SNV – západ na detské ihrisko na Základnej škole Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves.
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, Spišská Nová Ves, listom zo dňa 28. 09. 2009 zdôvodnilo, že v pásme širokom 9 m s prvkami v jednom rade až na dva posledné prvky, ktoré boli zaradené vedľa seba má každý prvok svoju bezpečnostnú zónu  dopadu, preto jeden  prvok bolo  potrebné premontovať /príloha č.2 správy o kontrole/.   
V zmysle paragrafu § 6 a, odsek 3 Zákona 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: „Prevod správy majetku obce medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať aj určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný“ .

Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil paragraf § 6 a, odsek 3 Zákona 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.



C. 10 Verejné obstarávanie – dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. 
C.10.1. Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní 
	Výstavba detských ihrísk vybudovaných v roku 2009 bola realizovaná Mestom  Spišská Nová Ves v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok. V zmysle internej Smernice č. 1/2008, zo dňa 17. 09. 2008 vydanej Mestom Spišská Nová Ves sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou s predpokladanou hodnotou zákazky bez DPH od 0 Sk do 4 000 000 Sk /keďže ide o dielo, ktoré bolo vytvorené v roku 2008, z pridelenej dotácie na základe uznesenia vlády SR zo dňa 29. 10. 2008 je finančný limit uvádzaný ešte v Sk/, kde je stanovený postup podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní. 
V zmysle ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní výber dodávateľa verejný obstarávateľ môže uskutočňovať na základe prieskumu trhu, napríklad použitím aktuálnych katalógov, prostredníctvom elektronických zariadení. Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem zmlúv, pri ktorých to vyžaduje zákon. V zmysle tohto zákona verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.  
Bol teda použitý postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou prieskumom trhu na základe vyžiadania cenovej ponuky od troch oslovených možných dodávateľov /firmy Nivon, s. r. o, SNV, APS ALKON, a.s., SNV, URANPRES, spol. s. r.o., SNV/ na základe výzvy na predloženie ponuky. Nebola preto vyhlásená ani zverejňovaná súťaž nakoľko to charakter zákazky s nízkou hodnotou nevyžaduje. Tlačivo použité na prieskum trhu s názvom výzva na predloženie cenovej ponuky splnilo požiadavku získania informácii o aktuálnych cenách uvedenej zákazky na našom trhu
Komisia pre verejné obstarávanie vypracovala Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu dňa 08. 04. 2009 a stanovila poradie úspešnosti. Kritériom pre vyhodnotenie  ponúk bola najnižšia cena s DPH. Na základe vyhodnotenia zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, komisia vybrala a vyzvala uchádzača č. 1 – firmu Nivon, s.r.o, Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves na uzavretie zmluvy o dielo č. 134/2009 na realizáciu stavebných prác na akcii „4 detské ihriská Spišská Nová Ves“. 
	Uvedeným konaním pri výbere dodávateľa nebolo porušené ustanovenie § 102 Zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Výklad zákona o verejnom obstarávaní:
Komentovaná časť predpisu 25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
§ 102
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
(2) Verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
(3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu.
(4) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy.
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Komentár (výklad): K § 102
25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Účinnosť od: 1. 2. 2006 
(Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami)
Z dôvodovej správy (upravený a aktualizovaný text):
Ustanovením sa stanovujú pre verejného obstarávateľa určité všeobecné povinnosti v súvislosti so zadávaním zákaziek s nízkymi hodnotami, ktorých predpokladaná hodnota tovarov a služieb nie je vyššia alebo sa rovná 1 000 000 Sk bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy a zmluva sa uzavrie na dlhšie obdobie ako jeden rok a pri stavebných prácach 4 000 000 Sk bez DPH počas trvania zmluvy. Výber dodávateľa verejný obstarávateľ môže uskutočňovať na základe prieskumu trhu, napríklad použitím aktuálnych katalógov, prostredníctvom elektronických zariadení. Náklady vynaložené na získanie zákazky musia byť primerané kvalite a cene predmetu zákazky. Odporúča sa, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek nízkych hodnôt v čo najväčšej miere využíval moderné techniky elektronického obstarávania, ako elektronické tržnice, elektronické katalógy, ako aj elektronické platobné karty.
Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem zmlúv, pri ktorých to vyžaduje zákon.
V ustanovení sa deklaruje, že verejný obstarávateľ činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami nemusí vykonávať prostredníctvom odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie. 
Verejnému obstarávateľovi sa ukladá povinnosť viesť dokumentáciu zo zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami a archivovať ju päť rokov od uzavretia zmluvy. 
Doplňujúci komentár: 
Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou je v kompetencii verejného obstarávateľa. V záujme transparentnosti je možné odporučiť vypracovanie internej smernice organizácie minimálne pre oblasť zadávania podprahových zákaziek, kde bude zvolený postup konkretizovaný a zdôvodnený. Je možné určiť si (so zdôvodnením) finančný, resp. vecný limit, do ktorého sa prieskum trhu robiť nebude, je možné určiť si rôzne prieskumy trhu v kontexte požiadavky zákona, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

	Mesto Spišská Nová Ves má vypracovanú smernicu č. 1/2008, zo dňa 17. 09. 2008. V časti 3 „Postupy pri zadávaní jednotlivých zákaziek““
	Postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou:

V rámci zákonom stanovených limitov pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ stanovil postup pre obstaranie prieskumom trhu.
Prieskumom trhu sa rozumie získavanie informácií:
	z vlastnej databázy dodávateľov

z písomnej cenovej ponuky
z telefonického prieskumu
z firemných katalógov
z materiálov z výstav a veľtrhov
z elektronických médií
z osobného prieskumu z rokovaní
Obstarávateľ vyzve záujemcov na predloženie ponuky – príloha č. 2 a o týchto skutočnostiach zistených prieskumom trhu urobí záznam z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných ponúk – príloha č. 3. Návrh výberu záujemcov predloží správca príslušnej rozpočtovej kapitoly na odsúhlasenie prednostovi Mestského úradu.
Komisiu na otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk získaných prieskumom trhu menuje prednosta Mestského úradu.
Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu je podkladom k uzatvorenia zmluvy, podpísania objednávky alebo schválenia nákupu v hotovosti.
 

Zhrnutie výsledkov: 

Čiastkovej správy o výsledku následnej finančnej kontroly čerpania verejných prostriedkov na výstavbu detských ihrísk vybudovaných v roku 2009 mestom  Spišská Nová Ves v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a v zmysle uznesenia k bodu č. 5 Komisie kontroly zo dňa 17. 08. 2009  a poverenia  č.  NK-01/2009 zo  dňa 15. 08. 2009.  

P.č.

Porušenie: Paragraf 6 a, odsek 3 Zákona 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
SUMA /€k/
Počet porušení /ks/
1.
 C.1.1.1.1 Nesprávny prevod správy majetku 
402,51 €
1
x
  Zistenia celkom
402,51 €
1


2/ Následná finančná kontrola plnenia „Zmluvy o verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave 
   na roky 2008 – 2017“, č. 581/2008 zo dňa 22. 12. 2008.  
B.	R o z p o č e t 
B.1.	Predpokladaná výška straty z výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej
             doprave  v roku 2008 v meste Spišská Nová Ves

	V kontrolovanom roku 2008  v zmysle Zmluvy č. 581/2008 bola predpokladaná strata v celkovej výške 12 925 tis. Sk. V prílohe č. 4 uvedenej zmluvy je nasledovne rozpísaná strata v tabuľke:									
Ukazovatele
Plán dopravcu
Skutočnosť
Ekonomický oprávnené náklady na 1 km/Sk
41,56
40,72
Plánovaný zisk na 1 km
1,45
1,41
Cena výkonu za 1 km
43,01
42,13
Priemerné tržby a ostatné výnosy na 1 km
21,97
21,83
Predpokladaná strata na 1 km
21,04
20,30
Ubehnuté km podľa cestovného poriadku na rok 2008
614 347
622 664
Predpokladaná strata na rok 2008 / tis. Sk/
12 925
12 640

	Rozdiel  medzi predpokladanou  stratou a skutočnosťou k 31. 12. 2008 je v celkovej sume 285 tis. Sk.
Kalkulácia ekonomický oprávnených nákladov na 1 km
Ukazovatele
Plán dopravcu /Sk/
Skutočnosť /Sk/
Pohonné látky
11,49
11,29
Pneumatiky 
0,13
0,15
Ostatný priamy materiál
0,81
0,48
Priame mzdy
8,47
8,29
Odpisy
6,92
6,76
Opravy a  údržba
5,06
4,80
Cestovné
0,00
0,00
Odvody z miezd
2,54
2,51
Iné
2,09
2,12
Prevádzková réžia
2,39
2,57
Správna réžia
1,65
1,75
Ekonomický oprávnené náklady na 1 km  
41,56
40,72

	Rozdiel medzi plánovanými EON na jeden ubehnutý km a skutočne dosiahnutými EON na jeden ubehnutý km je 0,84 Sk.

C.1.	 Kapitálové  výdavky 
C.1.2.  Včasnosť a správnosť zaraďovania hmotného a nehmotného  majetku do používania.
	V kontrolovanom roku 2008 boli zakúpené nové autobusy pre mestskú autobusovú dopravu Spišská Nová Ves v celkovej hodnote 57 241 607 Sk:








Por.
N á z o v

Dátum
Nadobúdacia
Odpis za rok
Zostatková
Daňový odpis
číslo
autobusu
Š P Z
zaradenia
c e n a
2 0 0 8
c e n a
za rok 2008
1
Irisbus Crossway
KE310FR
1012008
8 950 215,00
894 764,00
8 055 451,00
2 237 554,00
2
Irisbus Agora
SN644BM
192008
               5 098 816,00
212 452,00
4 886 364,00
53 113,00
3
Irisbus Citelis
KE764GG
1122008
7 214671,00
60 123,00
7 154 548,00
60 123,00
4
Irisbus Crossway
KE776GG
1122008
7 214671,00
60 123,00
7 154 548,00
60 123,00
5
Irisbus Crossway
KE804GE
15102008
7119221,00
17 795,00
7 101 426,00
177 981,00
6
Irisbus Crossway
KE816GG
1122008
7 214 671,00
60 123,00
7 154 548,00
60 123,00
7
Irisbus Crossway
KE931GG
1122008
7 214 671,00
60 123,00
7 154 548,00
60 123,00
8
Irisbus Crossway
KE932GG
1122008
7 214 671,00
60 123,00
7 154 543,00
60 123,00
x
x
x
x
57 241 607,00
1 425 626,00
55 815 981,00
2 769 263,00
	Dokladovou kontrolou neboli zistené nedostatky, autobusy boli zaradené správne do hmotného majetku a do používania. Suma odpisov v hodnote 1 425 626 Sk je uvedená v celkovej sume odpisov uvedených v EON. 
C.2. 	Bežné  výdavky  
C.2.1.  Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia bežných 	výdavkov v danom rozpočtovom roku
Mesto Spišská Nová Ves uzatvorilo s  a. s. eurobus, Košice dopravná spoločnosť Zmluvu
č. 581/2008 o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na roky 2008 – 2017, uzatvorenej podľa ustanovenia §§ 15 a 30 písm. d/ zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 261 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Mesto Spišská Nová Ves, zo dňa 22. 12. 2008. 
Ekonomický oprávnené náklady / ďalej len EON / tvoria prílohu  č. 5 uvedenej  zmluvy. Prehľad plánovaných a skutočne vykonaných EON na 1 km sú rozpísané v tabuľke č. 1.	                   Tabuľka č. 1
	Ukazovateľ
Plán dopravcu
Skutoč. dopravcu
Plnenie 
 Úspora /+/, Prekročenie /-/ 

 
v Sk
v Sk
v %
na jednotku
v Sk

Pohonné látky
11,49
11,29
98,26
-0,20
126 241,00

Pneumatiky
0,13
0,15
115,38
0,02
-  9 343,00

Ost.priamy mat.
0,81
0,48
59,26
-0,33
205 386,00

Priame mzdy
8,47
8,29
97,87
-0,18
108 867,00

Odpisy
6,92
6,76
97,69
-0,16
102 702,00

Opravy a údržba
5,06
4,80
94,86
-0,26
161 960,00

Odvody z miezd
2,54
2,51
98,82
-0,03
20 625,00

Iné
2,09
2,12
101,43
0,03
- 17 554,00

Prev. Réžia
2,39
2,57
107,53
0,18
- 110 408,00

Správna réžia
1,66
1,75
105,42
0,09
- 59 810,00

EON na 1 km
41,56
40,72
97,97
-0,84
 528 666,00


C.2.2.1.1.  Ekonomický oprávnené náklady v roku 2008
Kalkulované náklady na  položku  pohonné látky –   boli vo výške 7 154 409 Sk, skutočné náklady k 31. 12. 2008 boli v sume 7 028 167 Sk. Rozdiel predstavuje úsporu nákladov na pohonné látky  o 126 241 Sk.
Kalkulované náklady na  položku  pneumatiky –  boli vo výške 80 946 Sk, skutočné náklady k 31. 12. 2008 boli v sume 90 289 Sk. Rozdiel predstavuje prekročenie  nákladov na pneumatiky  o – 9 343 Sk.
Kalkulované náklady na  položku  ostatný priamy materiál – boli vo výške 504 358 Sk, skutočné náklady k 31. 12. 2008 boli v sume 298 972 Sk. Rozdiel predstavuje úsporu  nákladov na ostatný priamy materiál  o 205 386 Sk.
Kalkulované náklady na položku  odpisy – boli vo výške 4 308 835 Sk, skutočné náklady k 31. 12. 2008 boli v sume 4 206 133 Sk. Rozdiel predstavuje úsporu   nákladov na odpisy  o
102 702 Sk.
Kalkulované náklady na  položku  opravy a údržba – boli vo výške  3 150 680 Sk, skutočné náklady k 31. 12. 2008 boli v sume 2 988 720 Sk. Rozdiel predstavuje úsporu  nákladov na opravy a údržbu   o 161 960 Sk.
Kalkulované náklady na  položku  iné priame náklady –  boli vo výške 1 301 368 Sk, skutočné náklady k 31. 12. 2008 boli v sume 1 318 922 Sk. Rozdiel predstavuje prekročenie   nákladov na iný priamy materiál  o – 17 554 Sk.
Kalkulované náklady na  položku  prevádzková réžia – boli vo výške 1 488 167 Sk, skutočné náklady k 31. 12. 2008 boli v sume 1 598 575 Sk. Rozdiel predstavuje prekročenie  nákladov na prevádzkovú réžiu  o – 110 408 Sk.
Kalkulované náklady na  položku  správna réžia – boli vo výške 1 027 396 Sk, skutočné náklady k 31. 12. 2008 boli v sume 1 087 206 Sk. Rozdiel predstavuje prekročenie   nákladov na správnu réžiu  o – 59 810 Sk.
Kalkulované náklady na položku priame mzdy –  boli vo výške 5 273 964 Sk, skutočné náklady k 31. 12. 2008 boli v sume 5 165 097 Sk. Rozdiel predstavuje úsporu priamych miezd o
108 867 Sk.
Kalkulované náklady na položku odvody z miezd – boli vo výške 1 581 567 Sk, skutočné náklady k 31. 12. 2008 boli v sume 1 560 942 Sk. Rozdiel predstavuje úspora odvodov z miezd o
20 625 Sk.
EON celkom / bez zisku / v kontrolovanom rok 2008 boli nižšie čerpané ako bol predpoklad  o sumu  528 666 Sk.
Kalkulované tržby a ostatné výnosy   boli vo výške 13 851 337 Sk, skutočné tržby a ostatné výnosy k 31. 12. 2008 boli v sume 13 589 967 Sk. Rozdiel predstavuje nižšie plnenie   o 261 370 Sk.
Tým, že kontrolovaný subjekt vykázal úsporu  EON vo výške 528 666 Sk, ale  nenaplnil  plánované tržby a ostatné výnosy vo výške 261 370 Sk,  objednávateľ Mesto Spišská Nová Ves oproti plánovanej dotácií vo výške 12 925 tis. Sk uhradí dopravcovi eurobus, a. s. Staničné nám. č. 9, Košice o sumu  285 tis. Sk menej ako bolo uvedené v Zmluve č. 581/2008.

C.2.4.1.1.  Dodržiavanie podmienok Zmluvy č. 581/2008
I.            POVINNOSTI DOPRAVCU článok 2 uvedenej zmluvy: 
1/	V čl. 2 ods. 2.4 Dopravca je povinný jednoznačne preukázať obstarávateľovi straty, ktoré mu vznikajú pri plnení výkonov vo verejnom záujme v súlade s vyhláškou MDPT SR č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave formou výkazov podľa prílohy k vyhláške č. 151/2003 Z. z. a to do 30. dňa po ukončení príslušného mesiaca (príloha č. 3) . K tomuto účelu sa zaväzuje viesť v rámci účtovníctva osobitne evidovanie a vykazovanie nákladov a výnosov mestskej autobusovej dopravy.
	Dopravca nepreukazoval straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme formou výkazov do 30. dňa po ukončení príslušného mesiaca. V roku 2008 boli uvedené výkazy podľa prílohy č. 3 poukázané Mestu Spišská Nová Ves  len  dňa 30. 04. 2008 za obdobie január – marec 2008, dňa 30. 10. 2008  za obdobie január až september  2008.
	Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil  podmienky zmluvy uvedené v čl. 2 ods. 2.4. v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave formou výkazov.

2/	V čl. 2 ods. 2.4.5. Dopravca k záverečnému vyúčtovaniu preukázanej straty predloží výkazy s ekonomickými výsledkami narastajúcim spôsobom k 31. 12. 2008 za hodnotené obdobie, podľa bodu 2.4.1. zmluvy najneskôr do 9. februára 2009.
	Dopravca predložil výkazy s ekonomickými výsledkami narastajúcim spôsobom k 31. 12. 2008 za hodnotené obdobie dňa 10. 03. 2009 a opravný výkaz dňa 01. 04. 2009, ktorom sa len spresnila výška poskytnutej dotácie Mestom Spišská Nová Ves
	Kontrolovaný subjekt predložil výkazy s ekonomickými výsledkami narastajúcim spôsobom o preukazovaní straty oneskorene.

POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA článok 3 uvedenej zmluvy:

1/	V čl. 3 ods. 3.3. Obstarávateľ na základe dopravcom preukázanej straty vykoná jej zúčtovanie a odsúhlasenie do 30. marca 2009, pričom úhradu prípadného rozdielu bude riešiť zmenou rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2008, alebo zvýšením rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2009. Finančné vysporiadanie prípadného rozdielu uskutočnia zmluvné strany najneskôr do 15. júna 2009.
	Dopravca  predložil 10. marca 2009 zúčtovanie preukázanej straty a Mesto Spišská Nová Ves nevykonalo zúčtovanie a odsúhlasenie straty vo verejnom záujme do 30. 03. 2009. Mesto Spišská Nová  Ves nevykonalo  vysporiadanie  rozdielu do 15. júna 2009. 
Uvedeným konaním boli porušené   podmienky zmluvy uvedené v čl. 3 ods. 3.3. v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave formou výkazov Mestom Spišská Nová Ves aj dopravcom.

2/	V čl. 3 ods. 3.4. sa zmluvné strany  dohodli, že v prípade, ak dôjde počas trvania Zmluvy k rastu alebo zníženiu akýchkoľvek nákladov, ktoré sú súčasťou kalkulovaných ekonomický oprávnených nákladov o viac ako 5% oproti predchádzajúcemu štvrť roku aktuálneho roka sú zmluvné strany povinné rokovať o úprave mesačnej výšky finančných prostriedkov s účinnosťou od prvého mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku v ktorom došlo k zvýšeniu, alebo zníženiu ceny akýchkoľvek nákladov o viac ako 5%, ktoré sú súčasťou kalkulovaných ekonomický oprávnených nákladov.
	Zmluvné strany v roku  2008 rokovali o vývoji nákladov v súvislosti s rozčlením MVD medzi Mestom Spišská Nová Ves a obcou Smižany a po vzájomnej dohode neupravili mesačnú výšku finančných prostriedkov.

C.2.5.1.1.  Osobitné výdavky
	     V zmysle Zmluvy č. 202/SF/2005 o nájme nebytových priestorov / autobusová stanica / podľa zákona č. 116/1990 Zb, v znení neskorších predpisov Dodatku č. 1, v čl. 1 ods. 7 „Úprava finančných podmienok“ bola firma eurobus, a. s. Košice povinná zaplatiť ročné nájomné / bez úhrad za služby/ za rok 2008 v celkovej sume 600 000 Sk. 
Mesačná úhrada 50 000 Sk.
Firmou eurobus, a.s. Košice bolo  v kontrolovanom roku zaplatené nasledovné nájomné:

Dátum úhrady
Prenájom AS v Sk
25. 01. 2008
35 750 
28. 02. 2008
35 750
26. 03. 2008
35 750
02. 05. 2008
35 750
30. 05 .2008
35 750
01. 07. 2008
35 750
24. 07. 2008
35 750
11. 08. 2008
35 750
11. 09. 2008
35 750
16. 10. 2008
35 750
18. 11. 2008
35 750
12. 12. 2008
35 750
x
429 000
	Dokladovou kontrolou bolo zistené, že firma eurobus, a. s., Košice mala uhradiť  nájomné za autobusovú stanicu za rok 2008 celkom 600 000 Sk. Firma skutočne  uhradila  429 000 Sk. Rozdiel /600 000 – 429 000 = 171 000 Sk/  nebol uhradený v roku 2008.
	Firma eurobus, a.s. Košice uhradila  sumu 171 000 Sk / 5 676,16 € / Mestu Spišská Nová Ves na účet číslo 340426012/5600 v Dexia banka Slovensko – pobočka Spišská Nová Ves dňa
15. 01. 2009.
.2.6.	Zúčtovanie bežných výdavkov 
V zmysle Zmluvy č. 581/2008 bola stanovená predpokladaná strata celkom v celkovej výške 12 925 tis. Sk.
Kalk.položka
Plán v Sk
Upravený plán v Sk *
Skutoč. v  Sk
Rozdiel
% plnenia
Pohonné hmoty
7 058 847,00
7 154 409,00
7 028 168,00
126  241,00
98,23
Spotreba pneumatík
79 865,00
80 946,00
90 289,00
- 9 343,00
112,21
Ostatný priamy mat.
497 621,00
504 358,00
298 972,00
205 386,00
59,21
Priame mzdy
5 203 519,00
5 273 964,00
5 165 097,00
108 867,00
97,94
Odpisy dopr.prostr.
4 251 281,00
4 308 835,00
4 206 133,00
102 702,00
97,61
Prenájom dopr.prostr.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opravy a udržiavanie
3 108 596,00
3 150 680,00
2 988 720,00
161 960,00
94,86
Cestovné
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Odvod mzdy
1 560 441,00
1 581 567,00
1 560 942,00
20 625,00
98,70
Iné
1 283 985,00
1 301 368,00
1 318 922,00
-17 554,00
101,35
Prevádzková réžia
1 468 289,00
1 488 167,00
1 598 575,00
-110 408,00
107,42
Správna réžia
1 019 816,00
1 027 396,00
1 087 206,00
-59 810,00
105,82
Vlastné nákl.
25 532 260,00
25 871 689,00
25 343 024,00
 528 666,00
  97,96
3,5 % Zisk
893 629,00
905 509,00
887 006,00
18 503,00
   99,25
Ek.cena výk.
26 425 889,00
26 777 198,00
26 230 030,00
547 168,00
   99,25
VÝNOSY
13 500 028.00
13 851 337,00
13 589 967,00
261 370,00
98,11 
Náhrada straty
12 925 861,00
12 925 861,00
12 640 063,00
285 798,00
97,79
Cena výkonu
26 425 889,00
26 777 198,00
26 230 030,00
547 168,00
87,95
Uhrad. náhr.straty do 31.12.2008


11 000 000,00


Doplatok+, nedopl.-
0,00
0,00
1 640 063,00
0,00
0,00
Výkony v KM
614 347,00
622 664,00
622 664,00
0,00
101,35
* upravený plán z dôvodu počtu ubehnutých km v dôsledku úpravy cestovných poriadkov v priebehu roka.
Vykonanou následnou finančnou kontrolou boli preverené EON, ktoré vyplývajú  z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v Meste Spišská Nová Ves.
Celkové EON za rok 2008 boli vo výške 25 343 024 Sk, výnosy vo výške 13 589 967 Sk a nárok na dotáciu vzniká vo výške 12 640 063 Sk.
Mesto Spišská Nová Ves poukazovalo firme eurobus, a.s. Košice v kontrolovanom roku 2008 úhrady formou preddavkov nasledovne:

Faktúra číslo
Vystavená dňa
Za obdobie
Dotácia v Sk
Dátum úhrady
Úhrada v Sk
93080017
14.2.2008
I/2008
708 300
1.12.2008
708 300
93080034
29.2.2008
II/2008
708 300
1.12.2008
708 300
93080051
31.3.2008
III/2008
708 300
1.12.2008
708 300
93080069
30.4.2008
IV/2008
708 300
1.12.2008
708 300
93080071
14.5.2008
Rok 2007
1 154 000
7.8.2008
1 154 000
93080088
2.6.2008
V/2008
708 300
1.12.2008
708 300
93080105
1.7.2008
VI/2008
708 300
1.12.2008
708 300
93080123
31.7.2008
VII/2008
708 300
30.12.2008
708 300
93080140
12.9.2008
VIII/2008
708 300
30.12.2008
708 300
93080157
2.10.2008
IX/2008
708 300
30.12.2008
708 300
93080176
31.10.2008
X/2008
708 300
30.12.2008
708 300
93080178
24.11.2008
I-X/2008 
2 083 800
30.12.2008
2 083 800
93080194
1.12.2008
XI/2008
916 600
30.12.2008
916 600
93080195
29.12.2008
XII/2008
916 600
31.12.2008
916 600
SUMA CELKOM
x
x
12 154 000

12 154 000
ROK 2007 


- 1 154 000


Zúčtovanie


11 000 000

12 143 000

	V kontrolovanom roku 2008 bola dopravcovi uhradená suma 11 000 000 Sk za obdobie od
01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 a suma 1 154 000 Sk za rok 2007.

Zhrnutie výsledkov 
následnej finančnej  kontroly dodržania podmienok  zmluvy o verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave  	na roky 2008 – 2017, číslo 581/2008 zo dňa  22. 12. 2008           






P.č.
Výsledok preverenia   plnenia Zmluvy č. 581/2008 o výkone vo verejnom záujme 
v mestskej autobusovej doprave Spišská Nová Ves na roky 2008 – 2017 za rok 2008
SUMA  Sk/ €
Počet
porušení /ks/
1.
C.2.2.1.1.
Bežné výdavky / EON / - úspora
285 798  /  9 486,76 €/

2.
C.2.4.1.1.
Dodržiavanie podmienok Zmluvy č. 581/2008

4
4.
C.2.5.1.1.
Nájomné za autobusovú stanicu SNV
171 000 Sk / 5 676,16 €/
1

Suma prekontrolovaných finančných prostriedkov:
25 343 024 





			 
Sťažnosti a petície  od 01. 10. 2009 do 11. 11. 2009 

S P R Á V A
o sťažnostiach, petíciách  a podaných informáciách k 19. 11. 2009
          Útvar hlavného kontrolóra centrálnu vedie evidenciu sťažností, petícií podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990Z.z. o petičnom práve,   evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií  v zmysle uznesení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

K 11. 11. 2009  Mesto Spišská Nová Ves  prijalo do evidencie sťažnosti a petície uvedené nasledovnej tabuľke:

Číslo
sťažnosti
D á t u m
Evidencie Vybavenia
O b s a h   p o d a n i a


P r i j a t é
o p a t r e n i a
Výsledok
38
10.09.2009
11.09.2009

Sťažnosť p. Kandráča, Poráč 233 voči mestskému policajtovi  pri výbere parkovného
Neboli 
N
39
11.09.2009
16.09.2009
Žiadosť obyvateľov Fabiniho 4-9 o prešetrenie stále sa opakujúcich výtržností pri bytovke 
Vyrozumenie osôb, pohovor, nahradenie spôsobenej škody
N
40
18.09.2009
14.10.2009
Sťažnosť p. Emílie Jonecovej na rozúčtovanie vody v bytovom dome Lesná 22, SNV
Kontrola oprávnených nájomníkov, prepočítať a upraviť zálohy
N
41
30.09.2009
20.10.2009
Opakovaná sťažnosť p. Mgr. Eleonóri Rakytovej na rušenie nočného kľudu  v byte Domu opatrovateľskej služby na Levočskej 16/6 a rušivé prejavy domáceho zvieraťa
Upozornenie na dodržiavanie VZN o podm.držania psov,
Odstúpenie sťažnosti na ObÚ-priestupkové oddelenie-nočný kľud
O
42
6.10.2009
4.11.2009
Protest vlastníkov bytov z Koceľovej ulice 1,3,5,7 proti neúmernému hluku z krčmy „U sliepky“ v nočných hodinách
Majiteľ upozornený na dodržiavanie prevádzkového času, zatváranie brány na zámok o 17,00 hod. 
O
43
13.10.2009
22.10.2009
Opakovaná sťažnosť p. Petra Súkeníka, Starosaská 19, SNV na vlastníka prevádzky Kamenný dvor, rušenie nočného kľudu, ničenie osobného majetku /zamákanie/
Neboli
N
44
14.10.2009
22.10.2009

Žiadosť vlastníkov bytov a NP na Kamenárskej 1,2,3,4 SNV na zabezpečenie opatrení na zamedzenie poškodzovania ich majetku
Nainštalovanie 3 kamier na sídlisko, rozširovanie kamerového systému v budúcnosti
N

Legenda: O – Opodstatnená sťažnosť
                 N – Neopodstatnená sťažnosť

V období 11. 09. 2009 do 11. 11. 2009 bolo centrálne evidovaných 7 sťažnosti podaných na MsÚ v Spišskej Novej Vsi, sťažnosti uvedené v tabuľke boli prešetrené v termíne a odpovede o prešetrení boli zaslané sťažovateľom. 

	

V Spišskej Novej Vsi, 11. 11. 2009

									Ing. Hyacinta Zozuľáková
									hlavná kontrolórka mesta

