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MESTSKÉ ZASTUPITElSTVO

dňa 19. 10. 2017

PREDMET: Informácia o výsledku kontroly ÚO nakladaní územnej
samosprávy s majetkovými účastami v obchodných
spoločnostiach

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

Spracoval: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia

Prerokované:

Důvod predloženia: opatrenia na nápravu nedostatkov zistenýcb kontrolou

Prizvaný:

Podpisy:

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteFstvo v Spišskej Novej Vsi

1. bene na vedomie
informáciu o výsledku kontroly NKÚ o nakladanf subjektov územnej samosprávy
s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach

2. ukladá
splniť prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a doklady
preukazujúce ich splnenie predložiť Najvyššiemu kontnolnému úradu Slovenskej
republiky

zodpovedná: prednostka MsÚ
termín: do 31. 12. 2017
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Dóvodová správa

Najvyšší kontrolný úrad SR podľa poverenia NKÚ SR Č. 1661/23 z 24. 2. 2017 vykonal
v meste Spišská Nová Ves v termíne od 4. 4. 2017 do 9. 6. 2017 kontrolu nakladania subjektov
územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach za kontrolované
obdobie: rok 2013 - 2015, ktorej účelom bolu získať primerané uistenie o tom, či činnosti
týkajúce sa majetkových účastí boll vo významných aspektoch v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpĺsmi pri dodržanf zásady hospodárnosti a efektívnosti a či
informácie zverejnené v účtovnej závierke poskytujú správne a dostatočné informácie
o skutočnom stave výlučných majetkových účastí, účastí s podstatným vplyvom,
realizovateľných cenných papierov a údaje o ich obstaraní.

Predmetom kontroly bob:

• dlhodobý flnančný majetok mesta,
• nakladanie mesta s majetkovými podielmi v obchodných spoločnostiach,
• správnost‘ vykazovania dlhodobého finančného majetku mesta,
• kontrolná činnost‘ mesta v obchodných spoločnostiach a plnenie opatrení

z predchádzajúcej kontroly.

V oblasti účasti mesta na podnikateľských činnostiach v kontrolovanom období holo
mesto podľa majetkových podielov mesta:

• jediným spoloČnfkom so 100 % majetkovou účasťou na ZI obchodnej spoločnosti Lesy
mesta Spišská Nová Ves s.r.o., IČO: 31666205,
- výška ZI v priebehu kontrolovaného obdobia bala trvale vo forme peňažného

vkladu v sume 165 970,00 eur

• jediným spobočníkom so 100 % majetkovou účasťou na ZI obchodnej spoločnosti BIC
Spišská Nová Ves s.r.o., IČO: 31659969,
- výška Zl v priebehu kontrolovaného obdobia bola trvale vn forme peňažného

vkladu v sume 16 655,00 eur

• jediným akcionárom so 100 % majetkovou účasťou na ZI obchodnej spobočnosti
EMKQBEL, a.s., IČO: 31736785,
- výška ZI v priebehu kontrolovaného obdobia boba trvale v sume 285 467,70 eur vn

forme kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej bodnote 331,939 eur

• spobočníkom s podstatným vplyvom so 41 % majetkovou účasťou na Zl obchodnej
spoločnosti SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o. IČO: 3165387,
- Zl spoločnosti babo podľa spobočenskej zmluvy stanovené v sume 33 193,92 eur

vytvorené len peňažnými vkladmi, pričom mesto vložilo do OS sumu 13 609,51 eur

ako podiel 41% na ZI
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• spoloČníkom s 8,00 % majetkovou účasťou na ZI obchodnej spoločnosti Brantner Nova,
s.r.o., Ičo: 31659641.
- základné imanie spoločnosti bob podľa spoloČenskej zmluvy stanovené v sume

132 778,00 eur vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, priČom mesto vložilo do
OS sumu 10 632,00 eur, ako podiel % na základnom imaní.

• akcionárom 10,469 % emisného podielu z celkovej hodnoty akcií emitenta v spoločnosti
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. ičo: 36485250
- mesto vlastnilo 170 271 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej

hodnote 33,19 eur (celkom 5 651 294,49 eur).

Mesto Spišská Nová Ves v kontrolovanom období neprevzalo žiadnu záruku za úver,
póžičku alebo dlh obchodných spoločností.

Mesto malo príjem z podielu na zisku OS Brantner Nova s.r.o. za rok 2015 v sume
25 040,00 eur. Za sledované obdobie rokov 2013 až 2016 bol tento príjem spolu 83 720,00
eur. Z ostatných OS, v ktorých malo mesto majetkový vklad, nedostalo mesto za rok 2015
žiadne dividendy. Za rok 2015 dostalo mesto plnenie z nájomných zmlúv od OS Lesy mesta
SNV v sume 252 000,00 eur, od Emkobel a.s. v sume 575 805,03 eur, od Brantner Nova s.r.o.
38 879,24 eur, od SVT s.r.o. 2 887,60 eur. OS BIC s.r.o mestu v roku 2015 nájomné neuhradila.

Účelom vkladu majetku mesta do obchodnej spoločnosti založenej na podnikanie je
zhodnocovat‘ majetok mesta. Keďže mesto nemalo žiadne príjmy z majetkových podielov
v obchodných spoloČnostiach BIC a SVT a vlastné imanie týchto spoločností je výrazne nižšie
ako základné imanie, javí sa majetkový vklad do týchto spoločností ako neefektívny
a neúčinný.

Mesto vypracovalo účtovnú závierku za rok 2015 03.02.2016. Súčasťou účtovnej
závierky boba súvaha, výkaz ziskov a strát a Poznámky, ktoré boli vypracované 21.03.2016. V
súlade $ 5 3 ods. 1 opatrenia o účtovnej závierke. V Čl. IlIA bode 2 a 3 bol uvedené prehľad
o pohybe finančného majetku a informácie o majetkových podieboch cenných papieroch.
Všetky tieto informácie korešpondovali s údajmi uvedenými v súvahe. V Čl. VIII boli uvedené
informácie o transakciách mesta s obchodnými spobočnosťami, v ktorých malo mesto
majetkové podiely. Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016 boli vypracované 31.03.2017. V
súlade s 5 3 ods. 1 opatrenia o účtovnej závierke. V Čl. lHA bode 2, 3 a 4 boli uvedené prehľad
o pohybe finančného majetku a informácie o majetkových podieloch cenných papieroch.
V majetkových podieloch v mých spoloČnostiach, ani v dlhových cenných papieroch nenastali
zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

Na základe výsledkov kontroly NKÚ odporučilo mestu nasledovné:

1. V zmysle zákona o obecnom zriadení prostredníctvom mestského zastupiteľstva,
uplatňovat‘ právo mesta vykonania kontroly v obchodných spoločnostiach, v ktorých
má mesto majetkovú účast‘.
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2. Za účelom dosahovania primeranej úrovne hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

realizácie činností vykonávaných obchodnými spoločnosťami BIC Spišská Nová Ves
s.r.o. a SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o. a zhodnocovania majetku mesta vloženého do
týchto QS vykonat‘ analýzu ich činností za predchádzajúce obdobie a stanovit‘
konkrétne zámery a ciele.

3. Dodatkami upravit‘ zmluvy s OS,v ktorých je stanovené nájomné v Sk.

V zmysle protokolu o výsledku kontroly mesto predložilo návrh opatrení v zmysle
odporúčaní takto:

• Opatrenie 1A.: Do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra začlenit‘ pravidelné
kontroly v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto majetkovú účast‘. Návrh
takto spracovaného plánu kontrolnej činnosti predložiť na schválenie MsZ.

• Opatrenie lB.: V súlade so zákonom o obecnom zriadení zabezpečíť delegovanie
zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností a schválit‘ uznesenfm mestského
zastupitel‘stva konateľov obchodných spoločností.

• Opatrenie 2.: Poveriť audítora spracovanfm auditu v obchodných spoločnostiach BIC
s.r.o. a Spiš-VIEW-TRADING spol. s.r.o. s návrhom na konkrétne riešenie.

• Opatrenie 3.: Spracovať návrh dodatku k nájomnej zmluve č. 96/96 o dočasnom
užívaní pozemku uzavretej 50 spoločnosťou Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. a návrh
dodatku k nájomnej zmluve Č. 227/2007 uzavretej 50 spoločnosťou Spiš-VIEW
TRADING spol. s.r.o. a zabezpečit‘ ich signáciu.

V Spišskej Novej Vsi, 11. 10. 2017
Vypracovala: JUDr. Lucia Baldovská


