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Spišská Nová Ves,  3. 4. 2018 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 19. 4. 2018 
 

PREDMET:  Informácia  o výsledkoch vykonaného auditu v obchodných 

spoločnostiach BIC Spišská Nová Ves s.r.o. a SPIŠ-VIEW-

TRADING spol. s.r.o. 
 

 

 

Predkladá:       Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

                           

Spracoval:       JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia MsÚ 

                           

Prerokované:    finančná komisia 

 

Dôvod predloženia:   dodržiavanie podmienky dosahovania primeranej úrovne  

 hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  

 

Prizvaný:  ----- 

 

 

Podpisy:  

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

1. berie na vedomie 

informáciu o výsledkoch vykonaného auditu v obchodných spoločnostiach BIC Spišská 

Nová Ves s.r.o. a SPIŠ-VIEW-TRADING spol. s.r.o. 
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Dôvodová správa: 

 

 Na základe poverenia predsedu NKÚ SR č. 1661/23 z 24.02.2017 bola v meste 

Spišská Nová Ves vykonaná v čase od 04.04.2017 do 09.06.2017 kontrola nakladania 

subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach, ktorej 

účelom bolo získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo 

významných aspektoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri dodržaní 

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. 

Kontrolovaným obdobím bolo obdobie rokov 2013 – 2015 a za účelom objektívneho 

zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia. 

 

 V zmysle Protokolu o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy 

s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach z júla 2017 boli mestu Spišská Nová Ves 

dané nasledovné odporúčania: 

1. V zmysle zákona o obecnom zriadení, prostredníctvom MsZ, uplatňovať právo mesta 

a rozsah vykonania kontroly v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto 

majetkovú účasť. 

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 OS, vykonať analýzu ich činností za predchádzajúce obdobie a stanoviť 

konkrétne zámery a ciele. 

3. Dodatkami upraviť zmluvy, v ktorých je stanovené nájomné v mene Sk. 

 

Vzhľadom na uvedené odporúčania mesto predložilo Najvyššiemu kontrolnému úradu SR 

opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vykonanou kontrolou.  

 

1. V zmysle zákona o obecnom zriadení, prostredníctvom MsZ, uplatňovať právo mesta a 
rozsah vykonania kontroly v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto 
majetkovú účasť. 

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

 plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2018 

 uznesenie MsZ č. 372/2017 z 19. 10. 2017 

 

 

Opatrenie 1B.: V súlade so zákonom o obecnom zriadení zabezpečiť delegovanie 

zástupcov  mesta do orgánov obchodných spoločností a schváliť uznesením mestského 

zastupiteľstva konateľov obchodných spoločností.  
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Opatrenie splnené:  

 plnomocenstvo primátora mesta Spišská Nová Ves, ako štatutárneho orgánu mesta 
Spišská Nová Ves, ktoré je spoločníkom v obchodnej spoločnosti SPIŠ – VIEW – 
TRADING, spol. s.r.o. IČO: 31 652 387, so sídlom: Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová 
Ves, ktorým splnomocňuje Mgr. Leu Grečkovú, aby zastupovala splnomocniteľa ako 
štatutárny orgán vo valnom zhromaždení tejto obchodnej spoločnosť zo dňa 31. 10. 
2017. 
 

 plnomocenstvo primátora mesta Spišská Nová Ves, ako štatutárneho orgánu mesta 
Spišská Nová Ves, ktoré je jediným akcionárom a vlastníkom obchodnej spoločnosti 
EMKOBEL a.s. IČO: 31 736 785, so sídlom: Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves, 
ktorým splnomocňuje Mgr. Leu Grečkovú, aby zastupovala splnomocniteľa ako 
štatutárny orgán vo valnom zhromaždení tejto obchodnej spoločnosti. 
 

 uznesenie MsZ č. 397/2017 zo dňa 14. 12. 2017 - schválenie zástupcov mesta Spišská 
Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu obchodne spoločnosti Lesy mesta 
Spišská Nová Ves s.r.o. 

 
 uznesenie MsZ č. 398/2017 zo dňa 14. 12. 2017 – schválenie a odvolanie zástupcov 

mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti 
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 
 

 
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 OS, vykonať analýzu ich činností za predchádzajúce obdobie a stanoviť 
konkrétne zámery a ciele. 

 
Opatrenie 2.: Poveriť audítora spracovaním auditu v obchodných spoločnostiach BIC s.r.o. 
a SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s.r.o. s návrhom na konkrétne riešenie. 
 
Opatrenie splnené: 

 žiadosť o vykonanie auditu v obchodných spoločnostiach BIC Spišská Nová Ves s.r.o. 
a SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s.r.o. zo dňa 7. 11. 2017  
 
 

3. Dodatkami upraviť zmluvy, v ktorých je stanovené nájomné v mene SK 
 
Opatrenie 3.: Spracovať návrh dodatku k nájomnej zmluve č. 96/96 o dočasnom užívaní 
pozemku uzavretej so spoločnosťou Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. a návrh dodatku 
k nájomnej zmluve č. 227/2007 uzavretej so spoločnosťou SPIŠ-VIEW-TRADING spol. s.r.o. 
a zabezpečiť ich signáciu. 
 
Opatrenie splnené: 

 Nájomná zmluva č. 96/96 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14. 11. 2017 

 Výpoveď nájomnej zmluvy č. 227/2007 zo dňa 11. 3. 2014, ktorá bola doručená dňa 19. 

3. 2014, t.j. nájomná zmluva bola ukončená dňa 30. 4. 2014  
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Pokiaľ ide o opatrenie 2 spočívajúce v poverení audítora spracovaním auditu 

v obchodných spoločnostiach BIC Spišská Nová Ves s.r.o. a SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s.r.o. s 

návrhom na konkrétne riešenie, mesto požiadalo o vykonanie auditu spoločnosť EKONAUDIT 

SERVICES, s.r.o., ktorá na základe Zmluvy o audítorskej činnosti zo dňa 5. 1. 2018, overila 

v dňoch 9. a 10. januára 2018 účtovníctvo spoločnosti BIC Spišská Nová Ves s.r.o. za rok 

2016 a ročnú účtovnú závierku ku 31.12.2016. 

Pri overovaní bolo zistené, že spoločnosť nesprávne preúčtovala zostatok dlhodobej 

pôžičky v čiastke 6 000,- EUR, čím ku 31.12.2016 nesprávne vykázala v ročnej účtovnej 

závierke hodnotu aktív a pasív. 

Vzhľadom k poklesu tržieb spoločnosti a dosiahnutiu straty za overovaný rok, 

bolo doporučené vyvinúť zvýšené úsilie pri dosahovaní tržieb v prevažujúcom 

predmete podnikania spoločnosti. 

 

 

Spoločnosť EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. na základe Zmluvy o audítorskej činnosti, zo 

dňa 2. 2. 2018, v dňoch 9. a 12. februára 2018 overila účtovníctvo spoločnosti SPIŠ-VIEW-

TRADING, spol. s.r.o. za rok 2016 a ročnú účtovnú závierku ku 31.12.2016. 

Pri výkone auditu boli zaznamenané viaceré zistenia a pochybenia: 

1. Majetok spoločnosti bol ku 31. 12. 2016 navýšený o čiastku 15 338,94 EUR, čo 

predstavovalo hodnotu vozidla predaného počas roka 2016 a nevyradeného 

z majetku spoločnosti ku 31.12.2016. 

2.  Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého majetku bola ku 31.12.2016 vyčíslená 

hodnota 10 600,- EUR, ktorá predstavuje hodnotu novoobstaranej tlačiarne počas 

roku 2016. V prípade, ak tlačiareň ku 31.12.2016 spĺňala všetky technické 

podmienky pre uvedenie do prevádzky, mala byť zaradená do majetku spoločnosti 

s uplatnením odpisu v roku 2016 v sume 884,- EUR. 

3. V aktívach spoločnosti na účte 221 – Bankové účty bol mínusovou položkou 

zúčtovaný kontokorentný úver v čiastke 20 922,- EUR, pričom mal byť tento úver 

vykázaný v pasívach spoločnosti na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery. 

Nesprávnym vykázaním kontokorentného úveru došlo k nesprávnemu vykázaniu 

hodnoty aktív a pasív spoločnosti ku 31.12.2016. 

4. Poznámky k ročnej účtovnej závierke sú neúplné, neobsahujú napr. údaje o stave 

pracovníkov, informácie o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku 

v predchádzajúcom období. 

5. V poznámkach k ročnej účtovnej závierke nie sú vykázané dlhodobé záväzky 

v čiastke 9 840,- EUR. 

6. Krátkodobé záväzky v poznámkach k ročnej účtovnej závierke sú uvedené v čiastke 

15 199,12 EUR a v ročnej účtovnej závierke v čiastke 57 453,- EUR, rozdiel 

predstavuje čiastku 42 253,88 EUR. 

7. V poznámkach je nesprávne vykázané vlastné imanie na začiatku a na konci 

účtovného obdobia. Vlastné imanie na začiatku obdobia predstavovalo čiastku 

19 971,- EUR, pričom v poznámkach bolo vykázané v čiastke 33 193,92 EUR, rozdiel 

je v čiastke 13 222,92 EUR. Vlastné imanie na konci účtovného obdobia 

predstavovalo čiastku 20 536,- EUR, pričom v poznámkach bolo vykázané v čiastke 

33 193,92 EUR, rozdiel je v čiastke 12 657,92 EUR. 
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Na základe záverov vykonaného auditu je na zvážení mesta, či vzhľadom na 

dodržanie podmienky dosahovania primeranej úrovne hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti realizácie činností vykonávaných obchodnou spoločnosťou SPIŠ-VIEW-

TRADING, spol. s.r.o. a zhodnocovania majetku mesta vloženého do tejto obchodnej 

spoločnosti neprehodnotí majetkovú účasť v predmetnej obchodnej spoločnosti. 

 

 Podľa § 8 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa má majetok obce 
zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.  
 Orgány obce a organizácie sú v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu 
majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred 
príslušnými orgánmi. 
 

 V tejto súvislosti bude preto vypracovaný znalecký posudok za účelom ohodnotenia 

spoluvlastníckeho podielu mesta Spišská Nová Ves vo výške 41 %  v spoločnosti SPIŠ-VIEW-

TRADING spol. s.r.o. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 3. 4. 2018 

Vypracovala: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia    

        


