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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra 
 
 

S p r á v a  
 

o výsledku  následnej finančnej 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 poverenia hlavného kontrolóra č. 22/2010 zo dňa 
22.10.2010  vykonala Margita Havránková, referentka kontroly následnú finančnú kontrolu 
plnenia zmluvy o rekultivácii skládky Katruša. 
 
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Nitra 
 
Kontrola vykonaná od  27.10.2010 do  18.11.2010. 
   
      Finančné prostriedky  na akciu Rekultivácia skládky Katruša -  I. etapa boli  schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 44/2010-MZ dňa  18.3.2010 ako rozpočtové 
opatrenie vo výške  100 000 € na položku ekonomickej klasifikácie č. 635006.  Zdroj Fond 
rekultivácie skládky Katruša. Predmetom bola terénna modelácia svahov skládky 
v rekultivácii  skládky Katruša v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.  
      Projektová dokumentácia z 6/2000 pod názvom „Skládka odpadov Katruša – uzavretie 
a rekultivácia“ bola spracovaná zodpovedným projektantom Doc.Ing.  Oskárom Čermákom, 
CSc.  
     Výber zhotoviteľa bol uskutočnený na základe prieskumu trhu zo dňa 4.8.2010.   
Prieskum  trhu vykonala trojčlenná komisia v zložení Štefan Klačko, poslanec MZ, Ing.Pavol 
Jakubčin, ved.odd.  KČa ŽP a Vladimír Derka, odborný referent odd. výstavby  a rozvoja. 
Súťažné podklady si vyžiadali:  

1. PP INVEST,  Vráble (žiadosť zo dňa 15.7.2010) 
2. INPEK,  Nitra (16.7.2010) 
3. REDOST, s.r.o. Kotešová (16.07.2010) 
4. Nitrianske komunálne služby 13.07.2010) 

  
Ponuky predložili:  

1. PP INVEST Vráble,  ponuková cena 198.903,50 € 
2. Nitrianske komunálne služby Nitra,  ponuková cena 99.383,33 € 

 
Víťazná ponuka : Nitrianske komunálne služby Nitra 
Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č.j. 
1229/2010/OKČaŽP zo dňa 16.08.2010. 
Objednávateľ Mesto Nitra 
Zhotoviteľ: Nitrianske komunálne služby s.r.o. Nitra 
Predmetu zmluvy je zhotovenie diela  „ Rekultivácia skládky Katruša,  I. etapa“ 
Termín ukončenia: 30.09.2010 
Cena diela 99.383,30 € 
 
 
 



- 2 – 
 

 
Faktúrou č.  3628101665 zo dňa 19.8.2010 fakturovali Nitrianske komunálne služby s..r.o. 
Nitra rekultiváciu skládky Katruša – I. etapa v sume 99.371,07 €. Predmetom dodávky podľa 
priloženého rozpisu prác boli: 
 
P.č. Popis mj množstvo Jednotková 

cena 
Cena 
celkom bez 
DPH 

1 Odkopávka a prekopávka 
nezapažená v hornine 

m3 8 946,90 0,678  6 066,– 

2 Vodorovné premiestnenie 
výkopku po spevnenej ceste 

m3 8 946,90 3,020 27.019,64 

3 Uloženie sypaniny na riadenú 
skládku  

t 14 315,04 3,222 46 123,06 

4 Búranie betónov hod. 118,90 30,000 3.567,00 
5 Vnútrostavenisková doprava 

sutiny a vybúraných hmôt 
hod.  20,84 35,000 729,40 

 Cena bez DPH 
DPH 19 % 
CENA CELKOM 

   83.505,10 
15.865,94 
99 371,07 

 
 
     Tvaromiestnou obhliadkou, ktorú vykonali dňa 11.11.2010 Ing. František Halmo, hlavný 
kontrolór, Margita Havránková, ref. kontroly,  za prítomnosti zástupcov spoločnosti ELKAPO 
a Nitrianskych komunálnych služieb  bolo konštatované, že práce podľa rozpisu boli 
vykonané, zemina bola umiestnená na skládku Katruša a slúži pre zabezpečenie etapy 
rekultivácie. 
 
     Následnou finančnou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky,  z toho dôvodu bol 
v zmysle ustanovenia zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov o výsledku kontroly spracovaný záznam. (§ 
21- Záznam sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nedostatky). 
 
      So záznamom  o výsledku následnej finančnej kontroly boli zástupcovia   kontrolovaného 
subjektu oboznámení a záznam o výsledku následnej finančnej kontroly bol prevzatý dňa  
13.12.2010. 
      Mestská rada v Nitre prerokovala správu dňa 11.1.2011. 
 


