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Správa o výsledkoch kontroly vykonanej hlavným kontrolórom   
mesta Spišská Nová Ves 

 
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2022 bola ukončená ďalšia kontrola, ktorú Vám 
predkladám na vedomie. 

I. 
 

Číslo kontroly                                      4/2022 
Označenie kontrolovaného subjektu BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Štefánikovo námestie 1,  

052 01 Spišská Nová Ves 
Názov kontroly Kontrola hospodárenia obchodnej spoločnosti BIC 

Spišská Nová Ves, s.r.o., Štefánikovo námestie 1, Spišská 
Nová Ves, v ktorej má mesto vlastnícky podiel  

Kontrolované obdobie rok 2021 
Dátum prevzatia správy kontrolovaným subjektom 06. 06. 2022 

  
I.1. Predmet a účel kontroly  

Predmetom kontroly bolo preveriť nakladanie s majetkom mesta v obchodnej spoločnosti 
v kontrolovanom období. 

Účelom kontroly bolo preverenie efektívnosti a hospodárnosti fungovania obchodnej 
spoločnosti v kontrolovanom období, v ktorej má mesto majetkový podiel.  
 
I.2. Cieľ kontroly 

Cieľom kontroly bolo preverenie hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2021 a zároveň 
prekontrolovať ako kontrolovaný subjekt splnil prijaté opatrenia z predchádzajúcej kontroly.   
 
 I.3. Subjekt kontroly 
 Kontrola bola vykonaná dokladovou kontrolou v obchodnej spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, 
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len obchodná spoločnosť BIC), v ktorej má 
Mesto Spišská Nová Ves (ďalej len mesto) 100% majetkovú účasť.  

 

A. Ú v o d 
Obchodná spoločnosť BIC po transformácii v roku 2013  je v prevažnej časti výrobcom              

a vysielateľom televízneho vysielania programovej služby TV Reduta, ktorá vysiela už od roku 1994. 
Televízia Reduta je lokálna mestská televízia, ktorá poskytuje občanom mesta informačný kanál s 
komplexnými službami elektronického média, taktiež je šírená prevádzkovateľmi vysielačov v Levoči       
a Smižanoch. Jednotlivé spravodajské príspevky sú divákom poskytované aj prostredníctvom 
internetovej stránky www.snv.sk. Program televízie je šírený aj cez live stream, taktiež sa využíva 
sociálna sieť.  

Hospodárenie obchodnej spoločnosti BIC bolo aj v kontrolovanom období poznačené v oblasti 
výnosov pandémiou, ktorú nikto neočakával. Nenaplnené plánované výnosy z kultúrnych, 
spoločenských alebo iných aktivít vo významnej miere ovplyvnili aj celkové hospodárenie obchodnej 
spoločnosti. Môžeme konštatovať, že Televízia Reduta v zmysle svojho poslania lokálnej televíznej 
stanice si plnila svoju verejnoprávnu funkciu na komunálnej úrovni aj v tejto ťažkej pandemickej dobe. 

 
A.2.1. Spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti BIC 
 Kontrolou dodržiavania ustanovení Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti BIC bolo 
zistené: 
- uznesením číslo 163 zo dňa 27. 08. 1992 Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves (ďalej len MsZ) 

schválilo zriadenie obchodnej spoločnosti BIC k 01. 09. 1992, zároveň zobralo na vedomie 
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Spoločenskú zmluvu uzatvorenú medzi mestom a fyzickými osobami overenú štátnym notárom dňa 
08. 09. 1992, 

- dňa 14. 10. 1992 bola obchodná spoločnosť BIC zapísaná do obchodného registra na Ministerstve 
spravodlivosti Slovenskej republiky, spoločnosti bolo pridelené IČO: 31659969, 

- dňa 01. 07. 2011 bolo vypracované nové úplné znenie Spoločenskej zmluvy podľa § 105 – 153 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktoré nahrádzalo pôvodnú zmluvu v znení jej 
neskorších zmien a dodatkov č. 1 až 9, 

- štatutárnym orgánom spoločnosti je od 12. 01. 2013 jeden konateľ – Marcel Blahut,  
- predmetom činnosti obchodnej spoločnosti BIC bolo mimo iného plánovanie, zriaďovanie 

a prevádzkovanie podnikateľských, technologických, inovačných a zakladateľských centier za 
účelom vytvorenia prevádzkových priestorov, spoločenských zariadení a podpory manažmentu pre 
zakladateľov firiem a pre firmy začínajúcich činnosť, podnikateľské poradenstvo, tvorba pracovných 
príležitostí, lokálne vysielanie a vysielanie teletextu, nákup a predaj tovaru v rôznych komoditách, 
vydávanie neperiodických publikácií a pod., 

- dňa 17. 10. 2016 konateľ obchodnej spoločnosti BIC prevzal od hlavného kontrolóra mesta Návrh 
správy z následnej kontroly č. 8/2016, obsahom ktorej bolo aj kontrolné zistenie č. 1, ktoré 
pojednávalo o nevyhotovení úplného znenia Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti BIC, 
v súlade s jej  následnými  zmenami (dodatkami č. 1 - 9), čím bol porušený § 141 písm. (3) zákona 
SNR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

- na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia konaného dňa 06. 11. 2017 bol prijatý Dodatok 
č. 9 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným BIC Spišská Nová Ves 
s.r.o., ktorým sa vypúšťalo celé ustanovenie článku 9 „Dozorná rada“, 

- po vykonaní tejto zmeny spoločenskej zmluvy nebolo konateľom bez zbytočného odkladu 
vyhotovené úplné znenie spoločenskej zmluvy, za úplnosť a správnosť ktorej zodpovedá. 
 

V kontrolnom zistení č. 1 z tejto kontroly, hlavný kontrolór konštatoval, že kontrolovaný subjekt 
nevyhotovil úplné znenie Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti BIC v súlade s jej  ďalšou 
zmenou (Dodatok č. 9), čím bol porušený  § 141 písm. (3) zákona SNR č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník. V návrhu správy z kontroly hlavný kontrolór navrhol kontrolovanému subjektu 
odporúčania na nápravu zisteného nedostatku a na odstránenie príčin jeho vzniku.  

 

 
A.3.1. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti BIC 
 Dokladovou kontrolou činnosti valného zhromaždenia (ďalej len VZ) obchodnej spoločnosti BIC 
bolo zistené: 
- najvyšším orgánom spoločnosti BIC je VZ, ktoré tvorí 1 spoločník (mesto), 
- predsedom VZ je primátor mesta, 
- počas rokov 2020 a 2021 sa konali tri zasadnutia VZ – dňa 08. 10. 2020, dňa 30. 06. 2021            

a 10. 09. 2021, nosnými bodmi zasadnutí bolo prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za 
predchádzajúci hospodársky rok a vysporiadanie hospodárskeho výsledku, dňa 10. 09. 2021 sa 
konalo mimoriadne zasadnutie VZ, na ktorom bol schválený odpredaj 1/6 podielu rodinného domu 
vo výške 12 655,65 eur firme Alkon VT, s.r.o., Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, 

- zo zasadnutí boli vyhotovené zápisnice VZ, 
- zápisnice zo zasadnutí VZ spĺňali zákonom požadované náležitosti, obsahovali formálne                   

a obsahové náležitosti zápisníc. 
 
A.3.2. Dozorná rada obchodnej spoločnosti BIC 

Dokladovou kontrolou činnosti dozornej rady v kontrolovanom období bolo zistené: 
- dňa 06. 11. 2017 bol uzatvorený Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve, v ktorom bolo zrušené celé 

ustanovenie čl. 9 „Dozorná rada“, čím bola DR fakticky zrušená.  
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A.3.3. Výročná správa a účtovná závierka obchodnej spoločnosti BIC  
 Podľa ustanovenia § 20 ods. 3 zákona o účtovníctve je účtovníctvo účtovnej jednotky úplné 
vtedy, ak účtovná jednotka vyhotovila výročnú správu a zverejnila údaje účtovnej závierky. 
Neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy sú aj údaje z účtovnej závierky.  

Kontrolou vyhotovenia výročnej správy obchodnej spoločnosti BIC bolo zistené: 
- spoločnosť ako podnikateľský subjekt účtuje v sústave podvojného účtovníctva, 
- spoločnosť vypracovala výročnú správu za rok 2020, ktorá bola riadne zverejnená na webovom 

sídle mesta Spišská Nová Ves, 
- výročná správa za rok 2021 v čase výkonu tejto kontroly nebola vypracovaná, 
-  správa o hospodárení spoločnosti za rok 2021 bola konateľom spoločnosti prednesená na riadnom 

zasadnutí MsZ dňa 28. 04. 2022. 
Dňa 29. 03. 2022 obchodná spoločnosť BIC zostavila riadnu Účtovnú závierku k 31. 12. 2021. 

Jej súčasťou boli výkazy: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky. Účtovná závierka bola zverejnená 
v registri účtovných závierok. Účtovná závierka v čase výkonu tejto kontroly ešte nebola schválená na 
zasadnutí VZ.  

Obchodná spoločnosť BIC nemá v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinnosť 
overovať účtovnú závierku audítorom. 
 Kontrolou stavu pohľadávok obchodnej spoločnosti BIC k 31. 12. 2021 bolo zistené: 
- dlhodobé pohľadávky z obchodného styku boli vo výške 2 323,76 eur (7 preddavkov na trovy 

exekúcií podaných v rokoch 2005 až 2010 exekútorovi na vymáhanie pohľadávok v rámci 
Mikropôžičkového programu), 

- nakoľko je vymožiteľnosť týchto pohľadávok z rokov 2005 až 2010 nízka až nemožná, odporúčame 
realizovať účtovný odpis dlhodobých pohľadávok vo výške 2 323,76 eur, 

- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku boli vo výške 6 158,- eur. 
 Kontrolou stavu záväzkov obchodnej spoločnosti BIC k 31. 12. 2021 bolo zistené: 
- dlhodobé záväzky z obchodného styku boli vo výške 7 429,- eur a tvorili ich splátky úveru 

poskytnutého na nákup motorového vozidla s dobou splatnosti nad 1 rok,  
- krátkodobé záväzky boli vo výške 30 874,- eur, z toho: 

- záväzky z obchodného styku boli 12 363,- eur,  
- záväzky voči zamestnancom, zo sociálneho poistenia a daňové záväzky boli vo výške 16 177,- 

eur, 
- iné záväzky boli vo výške 2 334,- eur predstavovali ich splátky úveru poskytnutého na nákup 

motorového vozidla s dobou splatnosti do 1 roka. 
 
A.8.3. Záväzky, pohľadávky a ostatné finančné vzťahy mesta a BIC 

Dokladovou kontrolou pohľadávok a záväzkov obchodnej spoločnosti BIC voči mestu bolo 
zistené: 
1. dňa 30. 12. 2020 bola medzi mestom a obchodnou spoločnosťou BIC uzatvorená Zmluva o dielo 

č. 022/2020 v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na výrobu a dodávku terestriálneho 
vysielania v Spišskej Novej Vsi (ďalej len ZoD) vo výške 2 780,- eur za 100 minút odvysielanej 
relácie týždenne bez DPH, čo pri 50 týždňoch v roku 2021 (bez 2 týždňov letnej prestávky) 
predstavovalo 166 800,- eur s DPH za rok, dátum skončenia platnosti zmluvy bolo dňa 31. 12. 2021, 

- obchodná spoločnosť BIC neevidovala k 31. 12. 2021 pohľadávku voči mestu vyplývajúcu zo ZoD, 
- dňa 10. 12. 2021 bola obchodnou spoločnosťou BIC vystavená zálohová faktúra za výrobu 

televízneho videoprogramu a vysielanie za mesiac január roku 2022 vo výške 16 680,- eur, ktorá 
bola dňa 21. 12. 2021 uhradená, 

- ZoD nebola zverejnená na webovom sídle obchodnej spoločnosti BIC, zverejnená bola iba 
informácia o uzatvorení zmluvy, 

2. dňa 28. 06. 2013 bola medzi mestom a obchodnou spoločnosťou BIC uzatvorená Nájomná 
zmluva č. 733/2013 (interné č. mesta NZ_733/2013) uzavretá podľa ustanovení § 663 a nasl. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení na prenájom televízneho terestriálneho vysielacieho 
zariadenia v štandarde DVB-T umiestneného v budove AB, Štefánikovo námestie č. 5, Spišská 
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Nová Ves, na základe ktorej má obchodná spoločnosť BIC záväzok platiť prenajímateľovi (mestu) 
nájom vo výške 3 444,- eur ročne na dobu neurčitú,   

-  k 04. 05. 2022 bol záväzok obchodnej spoločnosti BIC vyplývajúci z nájomnej zmluvy č. 733/2013 
zo dňa 28. 06. 2013 vo výške 3 738,- eur, 

3. dňa 31. 12. 2001 bola medzi príspevkovou organizáciou mesta Mestské kultúrne centrum Spišská 
Nová Ves, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len MKC SNV) a obchodnou 
spoločnosťou BIC uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov v zmysle zákona                  
č. 116/1990 Zb. s rozlohou 115,85 m2 – kancelária v objekte Reduty, na základe ktorej má 
obchodná spoločnosť BIC záväzok platiť prenajímateľovi (MKC) nájom vo výške 0,- eur, úhradu za 
energie 165,67 eur mesačne, t. j. 1 988,04 eur ročne na dobu neurčitú,  

- kontrolou plnenia záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv uzatvorených s MKC SNV bolo 
zistené: 
- obchodná spoločnosť BIC mala uhradené záväzky za nájom nebytových priestorov v MKC SNV 

iba do roku 2020, 
- nájomné za časť roka 2021 vo výške 4 050,52 eur nebolo k 31. 12. 2021 uhradené, 

 Na základe materiálov predložených ku kontrole z príspevkovej organizácie mesta MKC SNV 
môžeme konštatovať, že k 04. 05. 2022 bol záväzok obchodnej spoločnosti BIC voči MKC SNV 
vyplývajúci z obidvoch zmlúv o nájme nebytových priestorov vo výške 5 052,03 eur. Platobná disciplína 
obchodnej spoločnosti BIC ani v roku 2022 nebola plnená v dostatočnej miere.  

A.8.5. Zverejňovanie informácií o majetkových podieloch 
 Dňa 29. 03. 2022 bola zostavená riadna Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom 
účtovníctve zostavená k 31. 12. 2021. Jej súčasťou boli výkazy: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, 
Poznámky. Účtovná závierka bola zverejnená v registri účtovných závierok. V Súvahe bol základné 
imanie spoločnosti k 31. 12. 2021 vo výške 18 655,- eur, ako vklad mesta do spoločnosti. 
 Na webovej stránke Obchodného registra Slovenskej republiky je zverejnená výška vkladu 
mesta ako jediného spoločníka 18 655,- eur odo dňa 03. 03. 2009. Pôvodná výška vkladov spoločníkov 
bola pri zápise do obchodného registra dňa 14. 10. 1992 v celkovej výške 50 000,- Sk (1 659,53 eur). 

A.8.6. Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti BIC za rok 2021 
Kontrolou hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti BIC bolo zistené: 

- spoločnosť vykázala za rok 2021 hospodársky výsledok (zisk) vo výške 374,87 eur, 
- po zúčtovaní dane z príjmov právnických osôb vykázala spoločnosť zisk vo výške 203,79 eur, 
- podstatnú časť výnosov obchodnej spoločnosti tvoria tržby z predaja služieb mestu na základe 

uzatvorených zmlúv o dielo na výrobu a dodávku terestriálneho vysielania,   
- za sledované obdobie (roky 2017 – 2021) boli prínosy z majetkových podielov pre mesto 

s výnimkou roku 2017 (zisk 5 712,00 eur) veľmi nízke (2018 zisk 386,00 eur, 2019 zisk 210,00 eur, 
2020 strata 370,00 eur, 2021 zisk 204,00 eur). 

 
C.11.1. Kontrola splnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly v roku 2016 
 V zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016 bola v dňoch od               
22. 09. 2016 do 17. 10. 2016 vykonaná v obchodnej spoločnosti BIC následná kontrola č. 8/2016. 
Keďže výsledkom kontroly boli kontrolné zistenia, kontrola bola ukončená Návrhom správy, ktorá bola 
dňa 17. 10. 2016 doručená zástupcovi kontrolovaného subjektu. Kontrolovaný subjekt prijal 
odporúčania hlavného kontrolóra k zisteným nedostatkom a prijal opatrenia na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré dňa 27. 10. 2016 doručil hlavnému kontrolórovi 
mesta.  
 Kontrolou splnenia opatrení prijatých kontrolovaným subjektom v roku 2016 bolo zistené: 
- výsledkom predchádzajúcej kontroly vykonanej hlavným kontrolórom mesta bolo 6 kontrolných 

zistení, ku ktorým kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku, 

- v dvoch prípadoch – pri kontrolných zisteniach č. 1, 2 neboli opatrenia prijaté kontrolovaným 
subjektom  splnené a teda neboli dostatočne účinné, 
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- v troch prípadoch – pri kontrolných zisteniach č. 3, 4, 6 boli opatrenia prijaté kontrolovaným 
subjektom  splnené a teda boli aj účinné,  

- v jednom prípade – pri kontrolnom zistení č. 5 boli opatrenia prijaté kontrolovaným subjektom  iba 
čiastočne splnené. 

 
C.11.2. Dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám v obchodnej spoločnosti BIC 

 Okrem kontroly, ktorú vykonávajú orgány spoločnosti, zakladateľ a štátne orgány, kontrolnú 
činnosť nad mestskými spoločnosťami vykonáva aj občan.  

Podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, povinnými osobami sú právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby 
zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona, ale aj 
právnické osoby založené týmito povinnými osobami, kam sa radia aj mestské firmy. Z § 5a a § 5b 
zákona vyplýva všetkým obchodným spoločnostiam, ktoré zakladala samospráva, povinnosť 
zverejňovať na svojom webovom sídle zmluvy, údaje o objednávkach a faktúrach za tovary, služby       
a práce.  
 
C.11.2.1. Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok 
 Kontrolou uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) – povinné zverejňovanie 
zmlúv, údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a údajov o faktúre za tovary, služby 
a práce v kontrolovanom roku 2021 v obchodnej spoločnosti BIC bolo zistené: 
 spoločnosť na svojom webovom sídle v časti - Zmluvy 2021 - zverejnila Dodatok k „Zmluva 

o poskytovaní služieb a využívaní frekvencie pre televízne vysielanie DVB_T vysielanie Spišská 
Nová Ves“ na svojom webovom sídle v súlade so zákonom o slobode informácií, 

 spoločnosť na svojom webovom sídle v časti - Informácia o zverejnených zmluvách 2021 - 
zverejnila informácie o 10 uzatvorených zmluvách v tvare: identifikácia účastníkov zmluvy, popis 
predmetu zmluvy, celková hodnota predmetu zmluvy, dátum, kedy bola zmluva uzatvorená, dátum 
nadobudnutia účinnosti zmluvy, dátum skončenia platnosti zmluvy, ofotené, resp. oskenované 
zmluvy v pdf - tvare neboli zverejnené,  

 spoločnosť na svojom webovom sídle nezverejňovala údaje o vyhotovenej objednávke v súlade so 
zákonom o slobode informácií (zverejnený bol napr. nesprávny názov dodávateľa, nebolo 
zverejnené IČO dodávateľa, jeho sídlo a pod.), posledná zverejnená objednávka bola za mesiac 
november roku 2021, v čase kontroly objednávky za mesiac december 2021 neboli zverejnené,  

 spoločnosť na svojom webovom sídle v časti Zverejňovanie - Faktúry 2021 mala zverejnené údaje 
o faktúrach za tovary, služby a práce formou mesačných zoznamov faktúr (napr. Dodávateľské 
faktúry – január 2021), posledný zoznam faktúr bol za mesiac október roku 2021, zoznamy faktúr za 
mesiace november a december 2021 v čase kontroly neboli zverejnené, 

 zverejňovanie na webovom sídle kontrolovaného subjektu je neprehľadné, nie je sprístupnená 
možnosť vyhľadať zverejnené informácie napr. podľa názvu dodávateľa, IČO, sumy, vyhľadanie 
konkrétnych informácií je preto zložité,  

 vzhľadom k tomu, že obchodná spoločnosť BIC je organizáciou so 100% účasťou mesta, ktoré je 
povinnou osobou a ktoré túto právnickú osobu založilo, patrí obchodná spoločnosť BIC v zmysle § 2 
ods. 3 zákona o slobode informácií do okruhu povinných osôb, aplikuje sa na ňu ustanovenie § 5b 
ods. 1 písm. a) zákona o slobode informácií, na základe ktorého je táto právnická osoba povinná 
zverejňovať v štruktúrovanej a prehľadnej forme na svojom webovom sídle (za podmienky, že ho 
má zriadené) údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác, o faktúrach za tovary, 
služby a práce a povinne zverejňované zmluvy. 

 
V kontrolnom zistení č. 2 hlavný kontrolór konštatoval, že obchodná spoločnosť BIC ako 
povinná osoba v zmysle § 2 ods. (3) zákona o slobode informácií v kontrolovanom roku 2021 
nezverejňovala všetky uzatvorené písomné zmluvy, zároveň nezverejnila správne údaje 
o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác,  čím porušila § 5a ods.(1) a ods.(9) a § 5b 
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ods.(1) písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. V návrhu správy z kontroly hlavný kontrolór navrhol 
kontrolovanému subjektu odporúčania na nápravu zisteného nedostatku a na odstránenie príčin 
jeho vzniku. 
 
C.11.2.2. Zverejňovanie výročných správ a účtovných závierok 
 Dôležitými informáciami o hospodárení spoločnosti sú aj súvahy a výkazy ziskov a strát. Tieto 
informácie sú pritom povinne zverejňované v registri účtovných závierok, ich zverejnenie na 
vlastnom webovom sídle mestských spoločností by preto nemalo byť problematické.  
 Kontrolou zverejňovania výročných správ a účtovných závierok obchodnej spoločnosti BIC bolo 
zistené: 
- spoločnosť vypracovala výročnú správu za rok 2020, ktorá bola riadne zverejnená na webovom 

sídle mesta Spišská Nová Ves, 
- výročné správy spoločnosti za roky 2018 až 2020 neboli zverejnené na webovom sídle obchodnej 

spoločnosti BIC, zverejnené sú iba na stránke mesta, 
- výročná správa za rok 2021 v čase výkonu tejto kontroly ešte nebola zverejnená na webovom sídle 

mesta Spišská Nová Ves ani na webovom sídle obchodnej spoločnosti BIC, 
-  účtovná závierka za rok 2020 bola vyhotovená dňa 29. 03. 2021, kedy bola aj zverejnená v registri 

účtovných závierok, VZ spoločnosti bola schválená dňa 30. 06. 2021, 
-  účtovná závierka za rok 2021 bola vyhotovená dňa 29. 03. 2022, kedy bola aj zverejnená v registri 

účtovných závierok,  v čase výkonu tejto kontroly nebola schválená VZ obchodnej spoločnosti BIC. 
  
 Vzhľadom ku skutočnostiam uvedených v správe o výsledku kontroly a v záujme ďalšieho 
skvalitnenia prác pri efektívnejšom hospodárení s majetkovým vkladom mesta v obchodnej spoločnosti 
BIC boli kontrolovanému subjektu navrhnuté ďalšie odporúčania hlavného kontrolóra, ktoré sa týkali: 
- zvýšenia ročných tržieb obchodnej spoločnosti (napr. zvýšením nájmov v podnikateľskom inkubátore, 

úsporami nákladov obchodnej spoločnosti, rokovaním s bankou o znížení poplatkov za vedenie účtu 
a pod.), 

- minimalizovania vzniku záväzkov z obchodného styku dodržiavaním finančnej a platobnej disciplíny, 
v priebehu rozpočtového roka sa nezaväzovať na také úhrady, ktoré nie sú zabezpečené v rozpočte 
na bežný rozpočtový rok a zbytočne zaťažuje nasledujúce roky z dôvodu nedostatku zdrojov 
v bežnom rozpočtovom roku,  

- usporiadania dlhodobého záväzku obchodnej spoločnosti  voči mestu a príspevkovej organizácii MKC 
SNV (napr. vzájomným započítaním so vzniknutými pohľadávkami), 

- uskutočnenia odpisu dlhodobých pohľadávok (trovy exekúcií za vymáhanie pohľadávok v rokoch 2005 
až 2010), nakoľko ich vymožiteľnosť je prakticky nízka až nemožná.  

 

 


