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Správa o výsledku následnej kontroly vykonaneí hlavným kontrolórom
mesta Spišská Nová Ves,

V súlade s ustanovením 18 f ods. 1 písm. d) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zneni neskorších predpisov, v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2018, bola riadne ukončená ďalšia následná kontrola.

čis!o následnej kontroly 312018
0značene konlrolované[o subjektu EMKQBEL, a.s., Rázusova 1846, 052 01

Spišská Nová Ves
Cie( kontroly Následná kontrola uplatňovania práv mesta

v obchodnej spoločnosti mesta Spišská Nová
Ves

Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 28. 05. 2018

I. Cieľ následnej kontroly
Cieľom následnej kontroly bob:

- vykonať kontrolu obchodnej spobočnosti EMKOBEL, as., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
(ďalej len ‚.EMKOBEL), v ktorej má mesto majetkovú účasť, v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

- prekontrolovať efektívnosť majetkového vkladu mesta v obchodnej spoloČnosti EMKOBEL.

A.4. Kontrola v obchodnej spoločnosti
Podľa ustanovenia 5 25 ods. 4 písm. c) zákona o obecnom zriadeni v platnom znení každý

z poslancov mestského zastupiteístva je oprávnený požadovať od riaditeľov obecných podnikov a
vedúcich ostatných právnických osöb vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.

Vychádzajúc z tohto ustanovenia, je po[rebné konštatovať, že každý poslanec je oprávnený
požadovať vysvetlenia, viažuce sa na ten - ktorý podnikatelský subjekt obce. Toto však nemožno
stotožňovať s právom kontroly hospodárenia, pnp. kontrolou činnosti obchodnej spobočnosti.

Právo kontroly voči obchodnej spobočnosti s majetkovou účasťou obce má hlavný kontrolór
obce. Podľa 5 lSd ods. 2 písm. c) zákona o obecnom zriadení v platnom znení, kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce podliehajú aj právnické osoby v ktorých má obec majetkovú účasť, a ině
osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, ato v
rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku.

A.5. Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v obchodnej spoločnosti
Podľa 5 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o sbobodnom prístupe k informáciám ao zmene a doplneni

niektorých zákonov (zákon o slobode informácU):
(1) Osobami povinnými podía tohto zákona spristupňovať informácie (ďalej len povinné osoby“) sú
štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon
zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osób alebo právnických osób v
oblasti verejnej správy, ato iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
(2) Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zňadené zákonom a právnické osoby zhadené
štátnym orgánom, vyšším územným celkom abebo obcou podfa osobitného zákona.
(3) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podía odseku 1.

C. Výkon následnej kontroly

C.4. Majetkový vklad mesta v obchodnej spoločnosti EMKOBEL
Od 17. 09. 2001 hlavným predmetom činnosti spobočnosti bola výroba a dodávka tepla a teplej

úžitkovej vody pre bytové a nebytové priestory v meste.
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Vedľajšim predmetom podnikania bola výroba a dodávka elektrickej energie z kogeneračných
jednotiek prevažne do verejnej siete, montáž meradiel tepla, teplej I studenej vody, poradenské služby
v oblasti výroby, dodávky, merania a regulácie tepla, obchodně služby v oblasti kOpy a predaja
energetických zariadení na výrobu tepla a teple] úžitkovej vody (TUV), oprava a údržba tlakových
zariadení v rozsahu bezpečnostně zariadenia, zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku a
zámočnicke práce.

C.8. Správa a ochrana majetku mesta vloženého do obchodnej spoločnosti EMKQBEL
C.8.1. Obchodná spoločnosť EMKQBEL, činnost‘ orgánov obchodnej spoločnosti

Následnou kontrolou bob zistené:
- EMKOBEL je akciová spoločnosť mesta Spišská Nová Ves, obchodná spoločnosť s komunálnou

kapitálovou účasťou, jediným akcionárom a vlastníkom je mesto Spišská Nová Ves,
- akciová spoločnosf bola založená zakladatelskou zmluvou zo dňa 01. 08. 1996 podľa zákona

Č. 51 3/1991 Zb. Obchodného zákonnika, do obchodného registra na Ministerstve spravodlivosti SR
hola spoločnosť zapísaná 13. 11. 1996, spoločnosť bola založená na dobu neurčitú,

- v kontrolovanom roku 2017 orgánmi spoločnosti boli valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná
rada a riaditeľ spoločnosU,

- valné zhromaždenie v roku 2017 vykonávalo svoju činnosť v zmysle Stanov akciovej spoločnosti
EMKOBEL, as., Spišská Nová Ves (ďalej len „Stanovy), ktoré holi schválené dňa 30. 04. 2009
valným zhromaždením spoločnosti EMKOBEL,

- predstavenstvo akciovej spoločnosti v roku 2017 vykonávalo svoju Činnosť v zmysle Statútu
a rokovacieho poriadku Predstavenstva akciovej spoločnosU EMKOBEL (ďalej len štatút
predstavenstva Emkobel“), na ktorom sa uznieslo dňa 31.03. 2011,

- dňom 01. 04. 2008 nadobudol platnosť a účinnosť Statút dozornej rady akciovej spoločnosti
EMKOBEL (ďalej len „Statút dozornej rady Emkobel),

- Predstavenstvo obchodnej spoločnosti EMKOBEL schválilo dňa 18. 05. 2015 „Organizačný poriadok
spoločnosU“, dňa 01. 01. 2017 bol k nemu vypracovaný a schválený „Doplnok č. 1,

- pĎsobnosť valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti EMKOBEL (mesto bob jediným
spoločnikom), vykonával v roku 2017 primátor mesta,

- dňa 16. 05. 2018 valné zhromaždenie EMKOBEL schválilo ročnú účtovnú závierku spobočnosti za rok
2017, výročnú správu spoločnosti za rok 2017, rozdelenie dosiahnutého zisku za rok 2017,

- dňa 19. 04. 2018 hola Správa o hospodárení obchodnej spoloČnosti EMKOBEL za rok 2017
predložená poslancom na rokovanie riadneho zasadnutia MsZ,

- predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti zvolal v priebehu roku 2017 celkom tri zasadnutia
(31. 01., 04, 04., 30. 11 .)‘ z ktorých boli vyhotovené zápisnice,

- dozorná rada obchodnej spoločnosti EMKOBEL hola najvyššim kontrolným orgánom spobočnosti,
dohliadala na výkon predstavenstva a uskutoČňovanie podnikateľskej činnosti,

- ku kontrole holi predbožené zápisnice zo zasadnutia dozornej rady obchodnej spobočnosti EMKOBEL
v roku 2017, ktoré sa konali dňa 27. 02. 2017 a 04. 12.2017.

Následnou kontrolou uplatňovania práv mesta v spoločnosti EMKQBEL prostredníctvom
orgánov spoločnosti nebolo zistené porušenie všeobecných závázných právnych predpisov.

C.8.2. lnventarizácia majetku vykonávaná obchodnou spoločnost‘ou v roku 2017
Dňa 21. 01. 2005 hola uzavretá Zmluva o prenájme tepelno-energetického komplexu mesta

Spišská Nová Ves, ktorej predmetom bol prenájom dlhodobého hmotného (ďalej len „DHM“)
a dlhodobého nehmotného majetku(ďalej len „DNHM‘), ktorý predstavoval objekty, predmety
a zariadenia tepelného hospodárstva mesta Spišská Nová Ves ako právnickej osoby pre EMKOBEL za
účelom jeho podnikania. Predmet prenájmu tvorili nehnuteľnosti, predmety a zariadenia, štúdie
i programy mesta v členeni:
a) budovy, stavby, plynové kotolne,
b) rozvody tepla UK a TUV,
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c) pracovně stroje a technologické zahadenia (vrátane meradiel, kogeneračných jednotiek a riadiacej
techniky,

d) štúdie rozvoja TH, počítačové programy.
EMKOBEL v roku 2017 vykonal inventarizáciu prenajatého majetku k dátumu riadnej účtovnej

závierky mesta a k 15. 01. 2018 predložil aj inventúrny súpis prenajatého majetku.
Následnou kontrolou vykonanej inventarizácie zvereného majetku mesta k31. 12. 2017 holo

zistené:
- prehľad o stave a obratoch zvereného hmotného a nehmotného majetku za sledované obdobie

v Eurách uvádzam v tabulie č. 1.
rabunca Č. I

P.č. Číslo účtu Názov účtu Stav na zač, sled. obd. Obraty MO Obraty D Zostatok k 31.12.2017

1 013 Software 2 655.51 0,00 0,00 2 655,51

2 019 Ostatný0NM 180 705,11 0,00 0,00 180 705,11

3 021 Stavby 5 793 880.87 0,00 0,00 S 793 88087

5 022 stroje, p;isroje, zariadena 7 791 581,31 45 648,50 0,00 7 838 329,81

x x Spolu 13 768 922,80 46 648,60 0,00 13 815 571,30

- v priebehu roku 2017 bob, v súlade so schváleným uznesenim MsZ, investované do zvereného
majetku mesta 46 648,50 EUR - na nákup a montáž troch plynových horákov na kotle v plynových
kotolniach na sídlisku Tarča a na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi,

- celá investícia do zvereného majetku v roku 2017 v hodnote 46648,50 EUR, bola k 31. 12. 2017
zaradená do majetku mesta,

- inventúrny stav účtu 042 — obstaranie dlhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2017 predstavoval
výšku 96 705,43 EUR,

- na účte 042 bolí účtovne evidované rózne projekty a štúdie (vrátane odborných vyjadrení), aině
finančně plnenia z minulých období, v ktorých sa nepokračuje avo váčšine pripadov ani nie je
predpoklad v ich pokračovaní a dokončení,

- vzhľadom k vysokej výške zostatku účtu 042 k 31. 12. 2017 je potrebné preveňť reálnosť týchto
investícií s dórazom na dodržanie hospodárnosti a efektivnosti použitia vynaložených finančných
prostríedkov na ich obstaranie a realizáciu, zároveň mať na zreteli skutočnosť, že oneskoreným
zaradenim dokončených investicií do uživania by mohlo dójsť k nesprávnemu odpisovaniu majetku
mesta,

- na základe analýzy obstaraného dlhodobého hmotného majetku, ktorý nebol zaradený do majetku
mesta, čiže nebol dokončený (prebehla Jen projektová dokumentácia, resp. nie je možné dokončiť
realizáciu obstarania celého dlhodobého majetku) a na základe prislušných ustanovení Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová Ves odporúčam vypracovaY návrh majetku na jeho
vyradenie z účtovnej evidencie,

Následnou kontrolou inventarizácie majetku mesta zvereného do správy obchodnej
spoločnosti EMKQBEL nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných právnych predpisov.

C.B.3. Technické zhodnotenie majetku mesta zvereného spoločnosti EMKOBEL v roku 2011
Následnou kontrolou technického zhodnotenia majetku mesta v roku 2017, ktorý bol zverený

do správy obchodnej spoločnosti EMKOBEL, holo zistené:
- v súlade so Zmluvou o prenájme a výškou plánovaných zdrojov na investície, vypracoval riaditel‘

spoločnosti EMKOBEL, návrh plánu investicii do zvereného majetku mesta v roku 2017 v hodnote
340 000,00 Eur,

- uznesením MsZ Spišská Nová Ves číslo 255/2016 bol schválený plán investícii tepelného
hospodárstva na rok 2017 vo výške 51 600,00 EUR (1 600,00 EUR — všeobecné služby, 50000,00
EUR— rekonštrukcia a modernizácia),

- v priebehu roku 2017 holo na technické zhodnotenie majetku mesta preinvestovaných celkom
46648,50 EUR,
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- prehľad o fakturácii ajej úhradách v roku 2017, ktoré vyplývali zo zhodnotenia majetku mesta
obchodnou spoiočnosťou EMKOBEL, uvádzam v tabuľke Č. 2

Tabulkač 2

P.Č. Int.ČisIo Suma s DPH Obsah fakturáde vystavená Uhradená Dodávateľ

1 M•187W17 10 93980 Modemizácia plyn. Katolne Levočská 06.12.2017 15.12.2017 Plynstav Spišská Nová Ves

2 M-1877/17 17 83410 Modemizácia plyn. Kotolne Tarča-1 06.12.2017 15.12.2017 Plynstav Spišská Nová Ves

3 M-1875/17 17 874,60 Modemizácia plyn.kotolne Tarča-2 06.12.2017 15.12.2017 Plynstav Spišská Nová Ves

46 648,50 Fakturácia celkom

- v tabul‘ke Č. 3 uvádzam medziročný prehl‘ad o technickom zhodnocovani majetku mesta, ktorý bol
zverený obchodnej spoločnosti EMKOBEL.

Tabuflca Č. 3

Rok Zdroje v € Plán lnvesticii v € Čerpanie v €

575 805,00 525 000,00 475528,65

2016 457 772,00 390 000,00 0,00

45082800 51 600,00 46648,50

X 1 484 405,00 966 600,00 522 177,15

Následnou kontrolou technického zhodnotenia majetku mesta v roku 2017 v obchodnej
spoločnosti EMKQBEL nebolo zistené porušenie všeobecných závázných právnych predpisov.

C.8.4. Tvorba a použitie rezervného fondu v obchodnej spoločnosti v roku 2017
Následnou kontrolou tvorby a použitia rezervného fondu v obchodnej spoločnosti EMKOBEL

holo zistené:
- Základné imanie obchodnej spoločnosti k 31. 12. 2017 predstavovalo Výšku 285 468,00 EUR,
- stav rezervného fondu k 31. 12. 2017 predstavoval výšku 57094,00 EUR, čo predstavuje 20% výšky

základného imania,
- keďže spoločnosť dosiahla zákonnú výšku 20% základného imania k 31. 12. 2005, vsúlade

$ ustanoveniami Obchodného zákonnika, tento fond ďalej nedoplňala.
Následnou kontrolou tvorby a použitia rezervného fondu obchodnej spoločnosti

EMKQBEL k 31. 12. 2017 nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných právnych
predpisov.

C.7. Účtovníctvo - dodržiavanie zákona č. 43112002 Z. z. Zákon o účtovníctve v zneni neskoršich
predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“)

C.7.1. Zverejnenie údajov účtovnej jednotky EMKOBEL v registri účtovných závierok
EMKOBEL v roku 2017, viedol mimo svojho účtovnictva aj účtovnů evidenciu prenajatého

majetku a odpisy prenajatého majetku, v súlade so zákonom o účtovnictve.
Následnou kontrolou uplatňovania zákona o účtovnictve pri zverejnení výročnej správy

obchodnej spoločnosti EMKOBEL holo zistené:
- obchodná spoločnosť vypracovala Výročnú správu ku dňu 31. 12. 2017,
- dňa 27. marca 2018 bola výročná správa overená nezávislou auditorskou spoločnosťou Ekonaudit

services, s.r.o, Nálepkova 47, 053 11 Smižany,
- dňa 28. marca 2018 hola vypracovaná Správa dozornej rady obchodnej spoločnosti EMKOBEL

k preskúmaniu ročnej závierky a výročnej správy spoločnosti, v ktorej holo odporúčané valnému
zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2017 schváliť,

- podľa ustanovenia 23d ods. 1 Zákona o účtovníctve hola výročná správa obchodnej spoločnosU
pripravená na zverejnenie uloženim do registra výročných správ (zverejnenie do jedného roka od
skončenia účtovného obdobia).

Následnou kontrolou vypracovania výročnej správy účtovnej jednotky EMKQBEL ajej
pripravy na zverejnenie nebolo zistená porušenie všeobecných záväzných právnych predpisov.

C.7.2. Zmluvy o prenájme majetku mesta so spoločnosťou EMKQBEL
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Následnou kontrolou bob zistené:
- Dňa 21. 01. 2005 bola uzavretá ‚:Zmluva o prenájme tepelno-energetického komplexu mesta Spišská

Nová Ves medzi prenajímateľom (Mesto Spišská Nová Ves) a nájomcom (EMKOBEL, as., Spišská
Nová Ves), ďalej len Zmluva, predmetom ktorej bol prenájom dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku mesta Spišská Nová Ves ako právnickej osoby obchodnou spoločnosťou EMKOBEL za
účelom podnikania,

- v Zmluve bob dohodnuté, že počas trvania nájmu sa výška nájomného dojednáva každoročne do
31, 12. na nasledujúci rok formou doplnkov k tejto zmluve, ročné nájomné na príslušný rok sa
dojednáva vo výške plánovaných odpisov prenajatého dlhodobého majetku na príslušný rok a výšky
nájom ného,

- dňa 3. 1. 2017 bol vypracovaný Dodatok č. 16 kZmluve, ktorý bol zverejnený na webovej stránke
obchodnej spobočnosti dňa 19. 01. 2017, ktorého predmetom bole dojednanie/stanovenie výšky
nájomného na rok 2017,
v dodatku č. 16 sa zmluvné strany dohodli, že ročné nájomné na rok 2017 bude v celkovej výške
450 828,00 Eur,

- v dodatku č. 16 sa zmluvné strany ďalej dohodli:
- že nájomca zaplatí mestu čiastku 293 548 EUR v dvanásUch mesačných splátkach na

bankový účet, čo predstavuje dohodnutú výšku nájomného za prenájom za rok 2017,
- že nájomca zaplatí vdvanástich mesačných splátkach po 157 280 EUR na bankový účet

mesta čo predstavuje plánovanú výšku odpisov prenajatého majetku za rok 2017,
- uznesenim č, 471/2008 MsZ schválilo dlhodobý prenájom (20 rokov) parciel pre EMKOBEL za

celkové ročné nájomné 1,-Sk/ 0,0332 € bez vaborízácie ceny nájmu,
- v súlade s uznesenim MsZ č. 471/200/8 bola dňa 19. 12. 2008 uzavretá „Nájomná zmluva

o dočasnom uživaní pozemkov (d‘alej len Nájomná zmluva) medzi prenajímateľom mestom Spišská
Nová Ves a nájomcom EMKOBEL, as., Rázusova č. 1846, Spišská Nová Ves, predmetom ktorej bol
nájom pozemkov určených na realizáciu stavby Kotolňa Mier 4 a Areál Stiepky na celkovú dobu
20 rokov,

- dohodnutá ročná výška nájomného — 0,03 EUR boba v roku 2017 uhradená bezplatným prevodom
dňa 10, 02. 2017, v zmysle uzavretej Nájomnej zmluvy, na účet mesta,

- prehľad o splátkach nájomného obchodnou spoločnosťou EMKOBEL vyplývajúceho z oboch
nájomných zmlúv v roku 2017 uvádzam v tabufke č. 4.

rabunca Č. 4

P. Č. Mesiac Dátum Nájomné v €
1 január 24.01.2017 37 568,00
2 február 22.02.2017 37 568,00
3 marec 22.03.2017 37 568,00

marec 10.02.2017 0,03
4 apríl 20.04.2017 37 568,00
5 máj 22.052017 37 568,00
6 jún 20.062017 37 568,00
7 júl 1907.2017 37 568,00
8 august 21.082017 37 568,00
9 september 20.09.2017 37 568,00
10 október 19.10.2017 37 568,00
11 november 21.11.2017 37568,00
12 december 19.12,2017 37 580,00

x Spolu 450828,03

- prehľad o výške a skladbe nájemného za posledné tri roky, vyplývajúceho z uzavretej Zmluvy
o prenájme, uvádzam v tabuľke č. 5.
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Tabulka Č. 5

Rok Nájomné v € Výška odpisov V € Nájomné celkom v €

2017 293 54800 157 280,00 450 82800

2016 97 40800 360 364,00 457 772,00

2015 50 000,00 525 805,00 575 805,00

x 440 956,00 1 043 449,00 I 484 405,00

Následnou kontrolou finančného plnenia uzavretých zmlúv o prenájme majetku mesta
obchodnou spoločnosťou EMKOBEL v roku 2017 nebole zistené porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov.

C.7.3. Pohl‘adávky a záväzky obchodnej spoločnosti EMKOEL
Následnou kontrolou pohľadávok a závázkov obchodnej spoločnosti EMKOBEL

k 31. 12. 2017 bob zistené:
- stav pohľadávok predstavoval výšku 734 819,83 EUR, z toho splatné do 30 dní — 650 017,21 EUR,

splatné do 60 dní—SS 693,53 EURa staršie v celkovej výške 29 84847 EUR,
- staršou je pohľadávka vo výške 27 687,72 EUR voči URANPRES, spol. s r.o., v reštrukturalizácii, kde

bol navrhnutý splátkový kalendár na roky 2014—2018,
- v niektorých prípadoch sú podpísané splátkové kalendáre, v ojedinelých prípadoch dochádza

k vymáhaniu súdnou cestou,
- závázky obchodnej spoločnosti EMKOBEL k 31. 12. 2017 predstavovali výšku 272 391 EUR, vtom

krátkodobé záväzky z obchodného styku predstavovali výšku 157 140 EUR, ktoré vznikli
predovšetkým z časového nesúladu splatnosU faktúr na prelome rokov 2017/201 8, do konca januára
boli všetky závázky usporiadané,

- ostatné krátkodobé závázky k 31. 12. 2017 predstavovali výšku 115251 EUR predstavovali závázky
voči zamestnancom, závázky zo sociálneho zabezpečenia, závázky DPH a boll takisto usporiadané
začiatkom roku 2018.

Následnou kontrolou výšky a usporiadania pohľadávok a záväzkov obchodnej
spoločnosti EMKQBEL k 31. 12. 2017 nebole zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov.

C.7.4. Darovacie zmluvy obchodnej spoločnosti EMKOBEL v roku 2017
V súlade s pozitivnym hospodárskym výsledkom spoločnosti EMKOBEL v roku 2017 sa

predstavenstvo EMKOBEL uznieslo poskytnúť dary formou darovacích zmlúv žiadateľom z oblasti
športu a všeobecnej verejnej prospešnosti k mestu. Všetky darovacie zmluvy bolí riadne zverejnené na
webovej stránke obchodnej spoločnosti EMKOBEL v súlade 50 zákonom o slobode informácii. lch
prehľad uvádzam v tabul‘ke Č. 6.

Tabufla Č. 6

P. Č. Subjekt Suma v ť Dátum poskytnutia

1 Lyžiarsky Mub SNV 500,00 31.01.2017

2 oIympský kLub SPiŠ 500,00 02.022017

3 vENuSo.z. 500,00 01.12.2017

4 Džudo kLub SNV 500,00 01.12.2017

5 OZNov. Huta 500,00 01.12.2017

6 Attet,klub Nad Medzou 500,00 01.12.2017

7 ŠK Basketbal SNV 500,00 01.12.2017

8 ŠtýI.Maheta,s.r.o. 500,00 01.12.2017

9 Banicky spolok SPIŠ 500,00 01.12.2017

10 chorus lglavia SNV 500,00 13,12.2017

x Spolu 5000,00
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Následnou kontrolou darovacích zmlúv obchodnej spoločnosti EMKOBDL v roku 2017
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

C.14. Dodržiavanie zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii)

C.14.1.1. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Následnou kontrolou uplatňovania zákona o slobodo informácfl v abchodnej společnosti

EMKOBEL v roku 2017 bob zistené:
- obchodná spoločnosť zverejňovala informácie o uzatvorení zmluvy na svojom webovom sídle

http ://www.emkobel .skizvereinovan ie/zmluvy,
-v kontrolovanom roku 2017 obchodná spoločnosťzverejnila celkem 23 zmlúv v skenovanej forme,
- obchodná spoločnosť vraku 2017 nezverejňovala údaje o vyhotovenej objednávke tavarov, služieb

a prác na svojom webovom sídle,
- obchodná spobočnosť v roku 2017 zverejňovala mesačne údaje o dodávateíských faktúrach za tovary,

služby a práce na svojom webovom sidle, dodávateľské faktúry boll zverejňované vo forme
rnesačného súboru došlých faktúr s týmito údajmi - bnterné čislo, dátum, splatná, názov, suma,

- dodávateľské faktúry neboli zverejňované v súlade so zákonom o slobode informácií — údaj
o zverejnenej faktúre za tovary, služby a práce neobsahoval:

- celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj
o tom, čije suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo čije suma bez dane z pridanej hodnoty,

- identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisi s povinno zverejňovanou zmluvou, identifikáciu
objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou (stačí číslo zmluvy, resp. číslo objednávky),

- identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia $ určenim bydliska/sidla,

Kontrolné zistenie Č. I
Tým, že obchodná spoločnosť EMKOBEL, v zmysle 5 2 ods. (3) zákona o slobode informácií ako
povinná osoba, v roku 2017 nezverejnila v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje
o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác, porušila 5 Sb ods.(I) písm. a) zákona
o slobode informácii.

Návrh odporúčanĺ alebo opa treni na nápravu zisteného nedostatku č. I a na odstránenie príčin
jeho vzniku:
1. Na webovom sídle obchodnej spoločnosti EMKOBEL zvorejňovat‘ v štruktúrovanej a prehldnej

forme, informácie o objednávko tovarov, s/úžlab a prác, v sůlade so zákonom o slobodo informácií.
2. Udaje o objedná vke laverov, služieb a prác zverejňovat‘ v súlade s 5b ods. (2) zákona o slobode

informácil, do des/atích pracovných dní odo dňa vyhotoven/a objednávky tovarov, služ/ob a prác.

Kontrolně zistenie Č. 2
Obchodná spoločnost‘ EMKQBEL v roku 2017, nezverejňovala na svojom webovom sídle, údaje
o faktúrach za tovary, služby a práce v súlade s 5 Sb ods.(1) písm. b) zákona o slobode
informácií.

Návrh odporúčaní alebo opatrení na nápravu zisteného nedostatku č. 2 a na odstránenie pričin
jeho vzniku:
1. Na webovom sídle obchodnej spoločnosti EMKOBEL zverojňovať údaje o faktúre za tovary, služby

a práce v súlado s 5b ods. (1) písm. b), zákona o slobode informácií,
2. Udaje o faktúre za tovary služby a práce zverejňovat v súlado s 5b ods, (2) zákona o slobodo

informác/í, do 30 dni odo dňa zaplatonía faktúnj.
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D. ZÁVER

D.1 Zhodnotenie účinnosti majetkové vkladu mesta do EMKQBEL

Vyhodnotenie miery účinnosti vkladu mesta do obchodnej spoločnosti EMKOBEL som
zhodnotil vykonaním porovnania zámerov a cieľov obchodnej spoločnosti, pre které hola mestom
založená so skutočným stavom ich plnenia počas kontrolovaného obdobia.
- v oblasti účasti mesta na podnikatel‘skej činnosti obchodnej spoločnosti EMKOBEL holo mesto v roku

2017 jediným spoločníkom so 100% majetkovou účasťou na základnom mani,
- v tabuľke Č. 7 uvádzam prehľad o hospodárskom výsledku EMKOBEL po zdanení v Birách

za posledné Úl roky.
rabuna Č. 7

Ukazovateř HospárskyvýsIedokv€pczdaneni

Sledcvanýmk 2317 2016 2015

Celkom 21659150 192576,06 111923,32

- dosiahnutý zisk z hospodárenia EMKOBEL hol na základe rozhodnutí valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti rozdelený na zákonný prídel do sociálneho fondu, mimoriadny pridel do
sociálneho fondu, podiel na zisku pre členov predstavenstva a dozornej rady a na účet
nerozdeleného zisku pre jeho d‘alšie použiUe v nasledujúcom období,

- z majetkových podielov v obchodnej spoločnosti EMKOBEL mesto za posledné tri roky obdřžalo
celkom 1 484 405,00 EUR,

- na základe plánu investícH schváleného MsZ Spišská Nová Ves, mesto investovalo za posledné tri
roky na obstaranie a technické zhodnotenie zvereného majetku celkom 522 177,15 EUR,

- vzhľadom na pozitívny výsledok hospodárenia obchodná spoločnosť EMKOBEL poskytla športovým
klubem a ostatným verejným žiadaterom dary, které však nemali zásadný negatívny dosah
vyplývajúci zo vzťahu k mestu Spišská Nová Ves,

- pohl‘adávky EMKOBEL s dobou splatnosti do 60 dní sú minimálne, obchodná spoločnosť dbá na ich
uspoňadanie možnými právnymi prostňedkami,

- závázky obchodnej společnosti voči mestu v kontrolovanom obdobi neboli zistené,
- všeobecný účel prenájmu — zabezpečenie služieb spojených s výrobou a dodávkou tepla, teplej

ůžitkovej vody a elektňckej energie do bytových a nebytových objektov mesta ako aj vytvorenie
základných podmienok pre odbornú starostlivosť o objekty, predmety a zahadenia tepelného
hospodárstva, bol priebežne plnený,

- na základe uvedených skutečnosti móžem konštatovať, že majetkový vklad mesta do obchodnej
spoločnosti EMKOBEL v roku 2017 sa javil ako efektívny a účinný.

Ing. Peter Biskup, v. r.
hlavný kontrolór mesta
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