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                                             Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

                                                                      Správa
                                                         o výsledku kontroly  

      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, zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2014 a poverenia hlavného kontrolóra č.13/2014 zo dňa 9.7.2014 
vykonala Ing. Beáta Beniková, referent kontrolór, kontrolu dodržiavania záväzkových 
vzťahov s dodávateľmi v príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra.

Kontrolovaný subjekt:         Mestské služby Nitra
Kontrolované obdobie:        rok 2013
Kontrola bola vykonaná:     od 15.7.2014 do 9.9.2014 s prerušením.

Cieľom kontroly bolo overiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov 
medzi dodávateľom a objednávateľom a ich súlad so skutočnosťou. 
     Kontrola bola vykonaná z dokladov predložených kontrolovaným subjektom na základe 
vyžiadania kontrolného orgánu.
Predložené boli tieto doklady:
- zriaďovacia listina vrátane dodatkov k zriaďovacej listine,
- zoznam dodávateľských zmlúv platných v roku 2013  (neúplný),
- originály dodávateľských zmlúv vrátane cenníkov platných v roku 2013,
- dodávateľské faktúry a objednávky za rok 2013. 

Kontrolou bolo zistené:

    Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra bola schválená 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 164/1993-MZ dňa 11.novembra 1993. Na 
základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 223/2010 – MZ zo dňa 9.9.2010, 
vydal riaditeľ príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra úplne znenie Zriaďovacej listiny 
príspevkovej organizácie – Mestské služby Nitra v znení dodatkov č.1 - 4. Dodatok č. 5 
k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra bol schválený uznesením  
Mestského zastupiteľstva v Nitre č.276/2013-MZ zo dňa 12.9.2013. Zriaďovacia listina 
príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra sa Dodatkom č.5 zmenila a doplnila v časti
„Vymedzenie základného účelu a predmetu činnosti“ o znenie „ a výkon záhradníckych 
služieb“.
Kontrolovaný subjekt Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine ku kontrole nepredložil.

Do predmetu hlavnej činnosti príspevkovej organizácie patrí najmä:

1. Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov
2. Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, ostatných verejných priestranstiev a ich 

zimná údržba, zber a odvoz odpadu z čistenia miestnych komunikácií a priestranstiev
3. Udržiavanie a čistenie dažďových vpustí
4. Správa a údržba autobusových prístreškov
5. Údržba verejnej zelene a výkon záhradníckych služieb
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6. Správa a údržba domov smútku a cintorínov, vrátane údržby cintorínskej zelene, zberu 
a odvozu odpadu z cintorínov

7. Odchyt túlavých zvierat a zber kadáverov
8. Správa a údržba detských ihrísk, pieskovísk a lavičiek
9. Správa, prevádzka a údržba verejných WC, fontán a iných verejných zariadení.

                                                                                                               
Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole neúplný zoznam dodávateľských zmlúv.
Ďalej bolo kontrolou zistené, že kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období neviedol 
centrálnu evidenciu dodávateľských zmlúv, čo je v rozpore so Smernicou č.1/2012 zo 
dňa 1.3.2012 o postupe pri  povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv, v ktorej 
je upravená povinnosť vedúceho príslušného oddelenia predložiť jedno vyhotovenie 
zmluvy v listinnej podobe do registra zmlúv.

Kontrolovaný subjekt zabezpečoval práce a služby v jednotlivých predmetoch hlavnej 
činnosti dodávateľským spôsobom nasledovne:

Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov
Predmet činnosti zahŕňal lokálne opravy miestnych komunikácií, chodníkov, opravy dlažby,
obrubníkov a ďalšie.
Dodávatelia:
LUMEN, družstvo Nitra, Zmluva o spolupráci pri opravách miestnych komunikácií, 
chodníkov, obrubníkov a dlažby v meste Nitra č.10/2011 zo dňa 16.3.2011, uzatvorená na 
dobu neurčitú. Dodávateľ v roku 2013 realizoval opravu chodníkov napr.: na ul. Štefánikova, 
Vihorlatská, Jurkovičová,  Pod Orešinou, Mariánska, Párovská, Hviezdoslavova, Kmeťova, 
Čajkovského, Mostná, Wilsonovo nábrežie, Slančíkovej, Metodova.
JL COMPANY SLOVAKIA s.r.o Nitra, Zmluva o spolupráci pri opravách miestnych 
komunikácií, chodníkov, obrubníkov a dlažby v meste Nitra č. 12/2011 zo dňa 16.3.2011, 
uzatvorená  na dobu neurčitú. K zmluve boli uzatvorené dva dodatky, dodatok č. 2 bez 
uvedenia dátumu uzatvorenia, čím nie je preukazné, odkedy boli ustanovenia dodatku 
platné. 
Dodávateľ v roku 2013 realizoval opravy komunikácií napr.: Nitrianska, Jaskyňová, Štúrova, 
Na Hôrke, Partizánska, Hviezdoslavova, Kmeťova, Rázusova, Petzwalova, Popradská,  
Čajkovského.
DROMOS s.r.o Nitra, Zmluva o spolupráci pri opravách miestnych komunikácií, chodníkov, 
obrubníkov a dlažby v meste Nitra č.11/2011 zo dňa 16.3.2011, uzatvorená  na dobu neurčitú. 
K zmluve boli uzatvorené dodatky č. 1-3, dodatok č. 2 a 3 bez  uvedenia dátumu
uzatvorenia, alebo účinnosti, čím nie je preukazné, odkedy boli ustanovenia dodatkov 
platné. 
Prílohami zmlúv a dodatkov boli Cenníky prác. 

Kontrolou bolo u všetkých troch dodávateľov zistené nasledovné nedodržanie ustanovení 
zmlúv:
– porušenie čl. III, bod 2 zmluvy  - dodávateľ bude požadované práce vykonávať na 
základe doručenej objednávky, ktorá má obsahovať najmä určenie rozsahu 
požadovaných prác, lokality, v ktorej sa budú práce vykonávať a určenie termínu 
začatia a ukončenia prác. 

 dodávateľ LUMEN, družstvo Nitra fakturoval vykonané stavebné práce 11 
faktúrami, z toho v 8 prípadoch boli vystavené objednávky k faktúram, ale iba v 
2 prípadoch bolo zrejmé, ku ktorým faktúram objednávky patria a v 6 prípadoch 
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nebolo možné priradiť k faktúram objednávky. V 3 prípadoch objednávky neboli 
predložené vôbec.

 dodávateľ JL COMPANY SLOVAKIA s.r.o Nitra fakturoval vykonané práce 38 
faktúrami. Predložená  bola jedna objednávka  zo dňa 9.1.2013, ktorá nebola
vyhotovená v rozsahu stanovenom zmluvou. Kontrolou sa nedalo zistiť či daná 
objednávka je platná pre všetky fakturované práce. 

 dodávateľ DROMOS s.r.o fakturoval vykonané práce  19 faktúrami. Predložená 
bola jedna objednávka zo dňa 28.1.2013, ktorá nebola vyhotovená v rozsahu 
stanovenom  zmluvou. Kontrolou sa nedalo zistiť či daná objednávka je platná 
pre všetky fakturované práce. 

- porušenie článku VI. v bode 3 - podkladom pre úhradu ceny za predmet plnenia je 
faktúra vystavená dodávateľom, vždy po ukončení a písomnom prevzatí objednaných 
prác na základe Protokolu o fyzickom odovzdaní a prevzatí stavebných prác, ktorý má 
byť podpísaný poverenými zástupcami oboch zmluvných strán. Tento protokol má 
tvoriť súčasť faktúry. Protokoly o odovzdaní a prevzatí stavebných prác neboli 
súčasťou faktúr ani v jednom prípade. 
Na základe predchádzajúceho zistenia nebolo možné následne kontrolou zistiť, či práce 
boli vykonané v dohodnutých termínoch.

U dodávateľa LUMEN, družstvo Nitra bolo pri kontrole účtových dokladov zistené, že 
ceny položiek uvedených vo faktúrach a  ceny položiek uvedených v Cenníku prác 
platného od  16.3.2011 sa nezhodovali a niektoré položky sa v schválených cenníkoch
nenachádzali. Pri niektorých položkách bolo na faktúrach uvádzané množstvo 
v rozdielnej mernej jednotke, ako v schválených cenníkoch (napr. merná jednotka vo 
faktúre tona, v cenníku merná jednotka m2). Ďalej bolo zistené, že kódy položiek vo 
faktúrach sa v niektorých prípadoch nezhodovali s číslami položiek v cenníku. Uvedené 
bolo zistené napr. vo Fa č.013031,    Fa č. 013019 a Fa č.013040. 
Kontrolný orgán si písomne vyžiadal od kontrolovaného subjektu dňa 28.8.2014 vysvetlenie
položiek uvedených v prehľade rozpočtových nákladov priložených k faktúram. 
Kontrolovaný subjekt predložil dňa 2.9.2014 vyjadrenie dodávateľa družstva LUMEN Nitra, 
v ktorom sa uvádza, že pri prácach sa často vyskytujú položky, ktoré sa v zmluvnom cenníku 
nenachádzajú. V tomto prípade sa  položky oceňujú podľa platných cenníkových predpisov 
napr. ODIS. (ODIS = Oceňovanie a informačné systémy v stavebníctve).
                                                                   
U dodávateľa DROMOS s.r.o bolo kontrolou účtovných dokladov zistené, že vo 
faktúrach č. 201304, č.201303, č.201305 bola položka „Zimná asfaltová zmes 
fakturovaná v cene 55,65 € (bez DPH) za zmätočne uvedenú mernú jednotku (m131). 
Vo faktúrach nie sú uvádzané ani čísla položiek. V schválenom cenníku je uvedená 
položka č. 24.4 „Doprava a vyplnenie výtlku zimnou asfaltovou zmesou s vyrovnaním“  
v cene 45,40 €/m2. 
Uvedeným postupom prišlo k porušeniu Zmluvy o spolupráci v článku VI. cena 
predmetu a platobné podmienky v bode 1, kde zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ 
bude cenu za vykonanie jednotlivých prác fakturovať vo výške určenej cenníkom 
objednávateľa. 

Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, ostatných verejných priestranstiev a ich zimná 
údržba, zber a odvoz odpadu z čistenia miestnych komunikácií a priestranstiev
Kontrolovaný subjekt zabezpečoval predmet činnosti dodávateľsky dodávateľmi:
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ENVIRO, s.r.o. Nitra, Rámcová zmluva o zabezpečení služieb spojených s čistením 
chodníkov a krajníc ciest a likvidáciou burín vyrastajúcich na chodníkov a krajniciach ciest
č.73/2012 zo dňa 20.3.2012.
Predmetom zmlúv uzatvorených s ďalej uvedenými dodávateľmi bola zimná údržba 
komunikácií. Počet uzatvorených zmlúv 17. 
DROMOS s.r.o. Nitra, Zmluva o dielo č.55/2012 zo dňa 12.11.2012 na obdobie  od 
15.11.2012 do 15.3.2013 a č. 58/2013 zo dňa 14.11.2013 na obdobie od 15.11.2013 do 
15.3.2014,
Juraj Balkács -ACER, Nitra, Zmluva o dielo č.56/2012 zo dňa 12.11.2012 na obdobie  od 
15.11.2012 do 15.3.2013 a č.65/2013 zo dňa 14.11.2013 na obdobie od 15.11.2013 do 
15.3.2014,
Zelené mesto s.r.o Marek Marák, Zbehy, Zmluva o dielo č.58/2012 zo dňa 12.11.2012 na 
obdobie od 15.11.2012 do 15.3.2013 a č.60/2013 zo dňa 14.11.2013 na obdobie od 
15.11.2013 do 15.3.2014,
Enviro, s.r.o, Nitra, Zmluva o dielo č.54/2012 zo dňa 12.11.2012 na obdobie od 15.11.2012 
do 15.3.2013 a č. 63/2013 zo dňa 14.11.2013 na obdobie od 15.11.2013 do 15.3.2014.
JL Company Slovakia, s.r.o Jozef Kollár, Nitra, Zmluva o dielo č.57/2012 zo dňa 12.11.2012 
na obdobie od 15.11.2012 do 15.3.2013 a č. 66/2013 zo dňa 14.11.2013 na obdobie od 
15.11.2013 do15.3.2014,
Alexander FRAŇO, Jarok, Zmluva o dielo č.61/2013 zo dňa 14.11.2013 na obdobie  od 
15.11.2013 do 15.3.2014.
Otakar Šabík, Nitra, Zmluva o dielo č.65/2012 zo dňa 15.11.2012 na obdobie od 15.11.2012 
do 15.3.2013 a č. 62/2013 zo dňa 14.11.2013  na obdobie od 15.11.2013 do 15.3.2014.
Viliam Maksi, Nitra, Zmluva o dielo č.61/2012 zo dňa 16.11.2012 na obdobie od 15.11.2012 
do 15.3.2013 a č. 59/2013 zo dňa 14.11.2013 na obdobie od 15.11.2013 do 15.3.2014.
R$J GALVAN spol.s.r.o, Nitra, Zmluva o dielo č.60/2012 zo dňa 16.11.2012 na obdobie od 
15.11.2012 do 15.3.2013.
EKO-KOV  - Stanislav Sťahel, Jarok, Zmluva o dielo č.59/2012 zo dňa 12.11.2012 na 
obdobie zimnej údržby od 15.11.2012 do 15.3.2013.

Pri dodávateľoch zimnej údržby bolo zistené, že faktúry za zimnú údržbu miestnych 
komunikácií a chodníkov, neboli potvrdené oprávneným pracovníkom odberateľa, 
taktiež k faktúram nebol na samostatných prílohách uvedený rozpis prác, miesto 
výkonu a čas.
Týmto postupom prišlo k porušeniu ustanovenia Zmlúv o dielo v bode 4 platobné 
podmienky, ceny, ktorý uvádza, že dodávateľ bude fakturovať realizované výkony 
potvrdené oprávneným pracovníkom odberateľa (dispečer zimnej služby).                                                                   
Faktúra musí obsahovať rozpis vykonaných prác najmä miesto, čas a rozsah práce na 
samostatných prílohách.

Udržiavanie a čistenie dažďových vpustí
Čistenie dažďových vpustí na odvod povrchových vôd z komunikácií vykonával 
kontrolovaný subjekt vlastnými prostriedkami ( Tatra 815 CAS 11) a zamestnancami.
Čistenie upchatých prípojok do hlavnej kanalizácie pretláčacím zariadením bolo vykonávané 
dodávateľsky firmou  SEZAKO Trnava, s.r.o. 
Kontrolou bolo zistené, že s dodávateľom nebola uzatvorená zmluva, ani k faktúre 
nebola priložená objednávka.  Dňa 4.12.2013 bola uhradená faktúra č.1131418 zo dňa 
21.10.2014 v cene 621,11 €.   
     Na základe predchádzajúceho zistenia nebolo možné následne kontrolou  zistiť, či 
práce boli vykonané v dohodnutých termínoch a v dohodnutej cene.
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Údržba verejnej zelene a výkon záhradníckych služieb
Údržba verejnej zelene zahŕňa tieto činnosti:
Starostlivosť o trávniky, starostlivosť o dreviny, starostlivosť o ružové záhony, starostlivosť 
o mobilné nádoby, verejné priestranstvo, vegetačné otvory v spevnených plochách, prvky 
malej architektúry -pieskoviská, detské ihriská, lavičky, rez drevín a výrub stromov.
Údržbárske práce boli vykonávané za spoluúčasti zmluvných partnerov. Výruby drevín boli 
zabezpečované pracovníkmi kontrolovaného subjektu, s výnimkou výrubu stromov 
v sťažených podmienkach, kde bolo nutné uskutočniť práce lezeckou technikou, alebo
použitím vysokozdvižnej plošiny vo výškach nad 20 m. V roku 2013 bolo vyrúbaných 373 ks 
stromov.
Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období bolo uzatvorených 20 dodávateľských 
zmlúv, z toho  16 dodávateľov údržbu pre objednávateľa vykonávalo.

                                                                   
Zmluvní partneri Zmluvy

GranC s.r.o Nitra Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra, 
č. 17/2010 zo dňa 29.3.2010, uzatvorená na dobu neurčitú
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri údržbe verejnej zelene 
v meste Nitra č.60/2010 zo dňa 29.7.2010

SADOSPOL-Ing.Tomáš Kele
Nitra

Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra, 
č. 24/2010 zo dňa 29.3.2010, uzatvorená na dobu neurčitú

Otakar Šabík, Nitra Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra, 
č. 16/2010 zo dňa 29.3.2010, uzatvorená na dobu neurčitú
.

Ing. Peter Šuchter, Nitra Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra, 
č. 26/2010 zo dňa 29.3.2010, , uzatvorená na dobu neurčitú.
Zmluva o spolupráci pri opiľovaní drevín vo verejnej zeleni 
v meste Nitra, č.54/2010 zo dňa29.7.2010, uzatvorená na dobu 
neurčitú.

Zelené mesto- Marek Marák, 
Zbehy

Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra, 
č. 18/2010 zo dňa 29.3.2010, uzatvorená na dobu neurčitú

SEMAN–Ing.František 
Seman,  Lehota

Zmluva o spolupráci pri opiľovaní drevín vo verejnej zeleni 
v meste Nitra, č.52/2010  zo dňa29.7.2010, , uzatvorená na 
dobu neurčitú.
Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra, 
č. 20/2010 zo dňa 29.3.2010, uzatvorená na dobu neurčitú

STAVSAD Ing.Juraj Joanidis
Nitra

Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra, 
č. 27/2010 zo dňa 29.3.2010, uzatvorená na dobu neurčitú

Ing. Straňáková  Rudbeckia
Svätoplukovo      

Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra, 
č. 25/2010 zo dňa 29.3.2010, uzatvorená na dobu neurčitú.

Ľuboš Cibula, Nitra Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra, 
č. 28/2010 zo dňa 29.3.2010, uzatvorená na dobu neurčitú
Zmluva o spolupráci pri opiľovaní drevín vo verejnej zeleni 
v meste Nitra, č.57/2010 zo dňa 29.7.2010, uzatvorená na 
dobu neurčitú
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Ing. Zenob Zeumer
Nitra

Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra, 
č. 22/2010 zo dňa 29.3.2010, uzatvorená na dobu neurčitú

Zasap – Juraj Joanidis
Nitra

Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra, 
č. 21/2010 zo dňa 29.3.2010, uzatvorená na dobu neurčitú.

GROVEING–Ing.Otakar 
Šabík, Nitra       

Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene v meste Nitra, 
č. 34/2011 zo dňa 30.9.2011, uzatvorená na dobu neurčitú.

SEIDL,s.r.o.- Juraj Seidl
Žilina

Zmluva o spolupráci pri opiľovaní drevín vo verejnej zeleni 
v meste Nitra, č.55/2010 zo dňa 29.7.2010,uzatvorená na dobu
neurčitú.

ENVIROs.r.o 
Ing.Lucia Orechová, Nitra

Zmluva o spolupráci pri opiľovaní drevín vo verejnej zeleni 
v meste Nitra, č.49/2010 zo dňa29.7.2010, uzatvorená na dobu 
neurčitú. 

Štefan Lóczi, Sereď Zmluva o spolupráci pri opiľovaní drevín vo verejnej zeleni 
v meste Nitra, č.50/2010 zo dňa29.7.2010, uzatvorená na dobu 
neurčitú

Pavol Tóth, Sereď Zmluva o spolupráci pri opiľovaní drevín vo verejnej zeleni 
v meste Nitra, č.51/2010 zo dňa29.7.2010, uzatvorená na dobu 
neurčitú

Samotné vykonanie prác bolo uskutočnené na základe objednávok, v ktorých bol presne 
stanovený rozsah a miesto prác. Kvalitu a rozsah prác preveroval zodpovedný pracovník 
objednávateľa, čo potvrdil svojim podpisom na faktúrach.
Kontrola prekontrolovala účtovné doklady za mesiace január až máj, august a september. 
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie termínov uskutočnených prác uvedených 
v priložených objednávkach a dodržanie zmluvne dohodnutých cien za jednotlivé práce.
Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
                                                              
Správa a údržba domov smútku a cintorínov, vrátane údržby cintorínskej zelene, zberu 
a odvozu odpadu z cintorínov
V roku 2013 boli dodávateľským spôsobom na základe objednávok zabezpečené práce na 
cintorínoch:
- cintorín sv. Cyrila a Metoda – oprava technických porúch chladiacej techniky v chladiacich 
boxoch, dodávateľ Chladenie -Klimatizácia Hostie.
Skontrolovaná bola obj.č.98/2013 zo dňa 23.4.2013, Fa č. 1130470 v sume 637,20€, termín 
dodania 23.4.2013.                                                              
- Dom smútku na cintoríne v Mlynárciach – inštalácia ozvučovacej aparatúry, dodávateľ
ElektroBeta s.r.o Nitra.                                                                
Skontrolovaná bola obj.č.12/2013 zo dňa 16.1.2013, Fa. č.11300009 v sume 993,60€, termín 
dodania prác 23.1.2013.
- Dom smútku v Dolných Krškanoch – odstránené následkov požiaru, dodávateľ Enviro 
s.r.o,Nitra.
Skontrolovaná bola obj.č.180/2013 zo dňa 15.7.2013, Fa č. 20130072 v sume 955,20€, termín 
dodania prác 30.7.2013.
-Chrenovský cintorín - odstránenie poruchy na ozvučovacom zariadení, dodávateľ 
ElektroBeta s.r.o Nitra.
Skontrolovaná bola obj.č.262/2013 zo dňa 18.10.2013, Fa č.11300143 v sume 260,76€, 
termín dodania prác 22.10.2013.
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- Janíkovský cintorín – vypílenie drevín, klčovanie koreňov, úprava terénu, dodávateľ GPM, 
Nitra.
Skontrolovaná bola obj.č.66/2013 zo dňa 21.3.2013, Fa č.1013013 v sume 681,60€, termín 
dodania prác 29. - 30.4.2013.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
                                                           
Odchyt túlavých zvierat a zber kadáverov                                                                                                                              
Kontrolovaný subjekt zabezpečoval uvedenú činnosť na základe Zmluvy o vykonávaní 
prác č. 37/2009 zo dňa 1.4.2009, uzatvorenej na dobu neurčitú s dodávateľom MVDr. 
Inštitorisom Ivanom, Nitra,   ktorý predkladal mesačne faktúru za vykonané práce.                                                               
Kontrolou boli náhodným výberom  skontrolované faktúry, objednávky a priložené prehľady 
o výkonoch práce za mesiace február, marec, júl, september a október. Predložené faktúry 
boli v súlade so zmluvou o vykonávaní prác.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Správa a údržba detských ihrísk, pieskovísk a lavičiek
Predmet činnosti v roku 2013 zahŕňal nákupy a obnovu hracích prvkov detských ihrísk, 
opravu lavičiek a údržbu pieskovísk. Dodávateľmi boli napr.: 
GandC s.r.o, Nitra - Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene č. 27/2010 zo dňa 
29.3.2010, uzatvorená na dobu neurčitú.
Prekontrolované boli faktúry: 

- Fa č.201305 zo dňa 25.6.2013 v sume 1.104,00€ - dosýpanie piesku, dovoz 
a rozhrnutie 48 m3,

- Fa č. 52013 zo dňa 21.5.2013 v sume 160,-- € - mechanické odstránenie burín s 10
pieskovísk, s prekopaním, prehrabaním a odvozom burín na skládku. 

Zelené mesto s.r.o, Zbehy - Zmluva o spolupráci pri opilovaní a výrube drevín vo verejnej 
zeleni č. 62/2010 zo dňa 19.8.2010, uzatvorená na dobu neurčitú. 
Prekontrolovaná bola faktúra:

- Fa č. 2013110 zo dňa 9.9.2013 v sume 112,- € - mechanické odstránenie burín z 12 
pieskovísk, s prekopaním, prehrabaním a odvozom burín na skládku.

SADOSPOL -Ing.Tomáš Kele, Nitra - Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene 
č.24/2010 zo dňa 29.3.2010,uzatvorená na dobu neurčitú. Prekontrolovaná bola faktúra:

- Fa č. 212013 zo dňa 4.7.2013 v sume 192,-- € - mechanické odstránenie burín z 12 
pieskovísk, s prekopaním, prehrabaním a odvozom burín na skládku.

BONEZ Nitra - Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene č.22/2010 zo dňa 29.3.2010, 
uzatvorená na dobu neurčitú. Prekontrolované boli faktúry:

- Fa č. 322013 zo dňa 23.9.2013 v sume 1.136,-- € - mechanické odstránenie burín s 71
pieskovísk, s prekopaním, prehrabaním a odvozom burín na skládku,

- Fa č.142013 zo dňa 10.6.2013 v sume 1.136,-- € - mechanické odstránenie burín 
zo 71 pieskovísk, s prekopaním, prehrabaním a odvozom burín na skládku.

Joanidis Juraj ZASAP Nitra - Zmluva o spolupráci pri údržbe verejnej zelene č. 21/2010 zo 
            dňa 29.3.2010, uzatvorená na dobu neurčitú. Prekontrolovaná bola faktúra:

- Fa č. 2013242 zo dňa 27.5.2013 v sume 352,- € - mechanické odstránenie burín z 22 
pieskovísk, s prekopaním, prehrabaním a odvozom burín na skládku.

Kontrolou bolo zistené, že objednávky boli objednávateľom vyhotovené, obsahovali 
predpísané náležitosti a dodávatelia fakturovali objednané práce v súlade s platným cenníkom 
prác.
Kontrolovaný subjekt v roku 2013 nakúpil na základe objednávok detské hracie prvky od 
dodávateľa Maquita s.r.o Nitrianske Pravno

- Fa č. 201302787 zo dňa 6.11.2013 v sume 7.938,--€
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a výrobu fošní na lavičky od dodávateľa Bažant - spol.s.r.o Ivanka pri Nitre 
- Fa č. 2013006 zo dňa 12.2.2013 v sume 895,01 €
- Fa č. 2013019 zo dňa 13.5.2013 v sume 664,20 €.

Kontrolou neboli zistené nedostatky.                                                                                              
                                                                   

Správa, prevádzka a údržba verejných WC, fontány a iných verejných zariadení
V roku 2013 kontrolovaný subjekt  zabezpečoval prevádzku fontán, pitníkov, prevádzku 
a údržbu  verejných WC.                                                                                                                                           
Prevádzka fontán bola zabezpečená dodávateľom Stanislavom Lacinom, Nitra -  Zmluva 
o spolupráci č.45/2012 zo dňa 30.7.2012, uzatvorená na dobu neurčitú.
Kontrolou zmluvy a predložených faktúr neboli zistené nedostatky.

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 11.9.2014 a dňa 23.9.2014 bola 
prerokovaná s Ing. Jozefom Chrenkom, riaditeľom MsS Nitra a Ing. Ľudovítom Jančekom, 
prevádzkovo- technickým námestníkom MsS Nitra. 

Na základe Správy o výsledku kontroly dodržiavania záväzkových vzťahov s dodávateľmi 
v príspevkovej organizácii, boli riaditeľom Mestských služieb Nitra prijaté opatrenia na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.

Mestské služby Nitra predložili útvaru hlavného kontrolóra písomnú správu o splnení 
opatrení. Následne bolo plnenie opatrení útvarom hlavného kontrolóra prekontrolované a bolo 
konštatované, že opatrenia sú splnené.

Opatrenie č.1
Vypracovať a doplniť Dodatok č.5 k Zriaďovacej listine.
Termín: ihneď                                                                                   zodp.: hlavný ekonóm MsS
Plnenie:
Dodatok č.5 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra bol vydaný
a podpísaný.
Mestské služby Nitra Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské 
služby Nitra predložili útvaru hlavného kontrolóra dňa 3.10.2014.

Opatrenie č.2
Zosúladiť Smernicu č.1/2012 s pravidlami pre centrálnu evidenciu a povinnosťou ich 
zverejňovania.
Termín: 6.10.2014                                                                           zodp.: hlavný ekonóm MsS
Plnenie: 
Mestskými službami Nitra bol vypracovaný Dodatok č.1 k Smernici 1/2012 s platnosťou a 
účinnosťou od 3.10.2014, ktorý upravuje pravidlá pre centrálnu evidenciu zmlúv a povinnosť 
ich zverejňovať.
Na útvar hlavného kontrolóra bol Dodatok č.1 k Smernici č.1/2012 predložený. 

Opatrenie č.3
Zabezpečiť vnútornou kontrolou dodržiavanie vystavovania objednávok pre dodávateľské 
firmy, kontrolu vykonaných prác podľa objednávok na vystavené faktúry na základe 
zmluvných cenníkov resp. predložených cenových ponúk.
Termín: trvale                                                               zodp.: vedúci stredísk a hlavný ekonóm
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Plnenie: 
Riaditeľ Mestských služieb Nitra dňa 29.9.2014 na porade upozornil vedúcich pracovníkov,  
na dodržiavanie vystavovania objednávok pre dodávateľské firmy, kontrolu vykonaných prác 
podľa objednávok na vystavené faktúry na základe zmluvných cenníkov resp. predložených 
cenových ponúk.
Výpis zo zápisnice z porady spolu s prezenčnou listinou Mestské služby Nitra predložili na 
útvar hlavného kontrolóra.

Opatrenie č.4
Zabezpečiť zmluvne a prostredníctvom objednávok realizáciu výkonov spravovanej 
kanalizácie a dažďových vpustí Mestskými službami Nitra v havarijných prípadoch, keď  
technika Mestských služieb Nitra nestačí.
Termín: ihneď                                                                                   zodp.: hlavný ekonóm MsS
Plnenie: 
Zmluva na rok 2014 na základe verejnej súťaže bola uzatvorená dňa 12.5.2014 s firmou 
SEZAKO Trnava s.r.o. Objednávky sa vystavujú na základe platnej zmluvy. 
Zmluvu Mestské služby Nitra predložili na útvar hlavného kontrolóra dňa 8.10.2014.

Mestská rada v Nitre prerokovala materiál na zasadnutí konanom dňa 14.10.2014 a prijala 
k nemu  uznesenie č. 604/2014-MR.
Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a 
Správu o výsledku kontroly dodržiavania záväzkových vzťahov s dodávateľmi Mestské 
služby Nitra 

1. o d p o r ú č a 
      Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
      vziať na vedomie 
      Správu o výsledku kontroly dodržiavania záväzkových vzťahov s dodávateľmi 
      Mestské služby Nitra a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených 
      kontrolou
2. b e r i e   n a   v e d o m i e

kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou




