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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Správu o výsledku  kontroly zmlúv o poistení nehnuteľného majetku 
a služobných motorových vozidiel, spôsob ich uzatvorenia, platnosti 
a predĺženia

a) b e r i e   n a   v e d o m i e
    správu  o výsledku   kontroly  zmlúv  o   poistení nehnuteľného 
     majetku a služobných motorových  vozidiel, spôsob  ich  
     ich uzatvorenia, platnosti a predĺženia a opatrenia  prijaté   na    
     odstránenie   nedostatkov   zistených   kontrolou,
b)  u k l a d á
    hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia
     opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
      kontrolou.
     Termín: 31.12.2014                                      K. MR

Podpis predkladateľa: Ing. Darina Keselyová, v.r.
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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 doplnkov, plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2014  
a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 11/2014 zo dňa 26.05.2014 vykonal Július 
Hladký, referent kontrolór, následnú finančnú kontrolu zmlúv o poistení nehnuteľného majetku 
a služobných motorových  vozidiel.

Kontrola bola vykonaná v termíne:   26.05.2014 –18.06.2014

Kontrolované obdobie: aktuálny stav

Predmet kontroly:  Kontrola zmlúv o poistení nehnuteľného majetku a služobných motorových 
vozidiel, spôsob ich uzatvorenia, platnosti a predĺženia.

Kontrola základných dokumentov: 

1. Kontrola zmluvy o poradenskej činnosti, sprostredkovaní a zastupovaní č.j. 339/2011/OM
2.  Kontrola platnosti a predĺženia zmluvy č.j. 339/2011/OM.
3.  Poistenie nehnuteľného majetku:
    3a)  - Poistná zmluva č.j. 1858/2011/OM, platnosť zmluvy.
    3b)  - Dodatky č. 1 – č. 12 k poistnej zmluve.
4. Rozpis ročného poistného – aktuálny stav. 
5. Kontrola spôsobu obstarania služby a uzatvorenia zmluvy.
6.  Poistenie služobných motorových vozidiel.
     6a) Kontrola zmlúv o poistení motorových vozidiel.
   6b)  Kontrola platnosti a predĺženie zmlúv.
7.  Záver

Kontrolné zistenia:

1. Kontrola zmluvy o poradenskej činnosti, sprostredkovaní a zastupovaní č.j. 339/2011/OM

Zmluva o poradenskej činnosti, sprostredkovaní a zastupovaní bola uzatvorená z zmysle  
ust. § 269ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi:

objednávateľom: Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
a
poskytovateľom: K Finance, spol. s r.o., Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava.

Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb spojených so sprostredkovaním poistenia, 
uzavretím a zmenou poistných zmlúv objednávateľa. Poskytovateľ sa v zmysle čl. IV ods. 1 
citovanej zmluvy zaväzuje vykonávať činnosti podľa predmetu zmluvy pre objednávateľa 
bezodplatne. Za účelom plnenia predmetu zmluvy splnomocňuje objednávateľ poskytovateľa na 
zastupovanie jeho osoby vo vzťahu k tretím osobám za účelom plnenia predmetu zmluvy. 
Splnomocnenie je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Kontrolou neboli zistené žiadne porušenia predpisov.
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2. Kontrola platnosti a predĺženia zmluvy č.j. 339/2011/OM.

Zmluva o poradenskej činnosti, sprostredkovaní a zastupovaní bola uzatvorená na 
dobu určitú do 31.12.2013. Pred uplynutím platnosti zmluvy bolo možné zmluvu ukončiť 
niektorou zo zmluvných strán výlučne zo zákonných dôvodov.

Kontrolou platnosti zmluvy neboli zistené žiadne  porušenia predpisov.

3. Poistenie nehnuteľného majetku

3a) Poistná zmluva č.j. 1858/2011/OM

Poistná zmluva č. 4419000352 o poistení na poistenie majetku a poistenie všeobecnej 
zodpovednosti č.j. 1858/2011/OM bola uzatvorená medzi

poisťovateľom:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
                           Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
a poistníkom:    Mesto Nitra
                           Štefánikova 60, 950 06 Nitra.

V tejto rámcovej zmluve je požadované poistenie majetku v rozsahu:
1.1 komplexné živelné riziko,
1.2 poistenie pre prípad odcudzenia vecí
1.3 poistenie strojov a zariadení
1.4 poistenie elektroniky
1.5 poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
1.6 poistenie zodpovednosti za škodu
Miestom poskytnutia služby je Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra, organizácie 
a organizačné zložky Mesta Nitra a všetky ostatné miesta vedené v evidencii poisteného.

Lehota poskytnutia služby:

Začiatok poistenia: 01.01.2012, 00.00 hodín

Trvanie poistenia do : 31.12.2014, 24.00 hod.

Výška ročného poistenia v čase uzatvorenia zmluvy:  55 469,45 €

Spôsob úhrady poistného: štvrťročne vo výške 13 867,36 €.
                                                                                                      
3b)  - Dodatky č. 1 – č. 12 k poistnej zmluve

K poistnej zmluve  č. 4419000352, č. j. 1858/2011/OM bolo k termínu začiatku 
vykonávania kontroly uzatvorených 12 dodatkov – zmien v rámci majetkových poistných zmlúv 
uzatvorených v Komunálnej poisťovni, a.s..

Obsahom uzatvorených dodatkov k rámcovej zmluve boli zmeny napr. z dôvodu 
pripoistenia nehnuteľného majetku,  aktualizácie stavu nehnuteľného majetku podľa účtovnej 
evidencie, zmeny z dôvodu odpoistenia majetku napr. Azylový dom – vyradenie, budova bývalej 
ZŠ Mlynárce - vyradenie, z dôvodu zániku príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov 
Zobor zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa zariadení sociálnych služieb so sídlom 
Baničova 12, Nitra, zmena z dôvodu pripoistenia – rekonštrukcia ZŠ Benkova Nitra, pripoistenie 
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z dôvodu technického zhodnotenia majetku – budova MsÚ, Orechov dvor, zmena z dôvodu 
odpoistenia – vyradenie majetku – garáž Štúrová ul., bunky skladové a pod.

Kontrolou bolo zistené, že v 9-tich prípadoch z 12-tich  nastala účinnosť dodatkov 
skôr, ako boli podpísané poistníkom, čo je v rozpore so Smernicou primátora mesta Nitry 
č. 1/2011 o evidencii, právnom posúdení, tvorbe a zverejňovaní zmlúv a zverejňovaní 
faktúr a objednávok mesta Nitry v znení jej dodatkov.

4. Rozpis ročného poistného – aktuálny stav. 

Z dôvodu uvedených zmien pripoistením a odpoistením majetku od začiatku platnosti 
zmluvy ku dňu vykonania kontroly sa výška ročného poistenia v roku 2014 upravila na  sumu  
56 252,42 €.

Komplexné – združené živelné poistenie s poistnými sumami pre rok 2014 je uvedené 
v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1

Predmet poistenia: Poistná suma v €
pre rok 2014

Budovy, haly a stavby 242 869 310
Hnuteľný prevádzkový majetok odpisovaný   15 795 945
Hnuteľný prevádzkový majetok podľa 
operatívnej evidencie

    3 922 243

Umelecké diela, zbierky        888 549
Obstaranie hmotných investícií      22 000 000
Mobiliár          80 930
Zásoby        355 000
Spolu hodnota poisteného majetku: 285 911 977 €

I napriek skutočnosti, že predmetom kontroly bola kontrola zmlúv o poistení 
nehnuteľného majetku, je uvádzaný v tabuľke č. 1 aj majetok hnuteľný a ďalší,  a to z dôvodu, že 
jednotlivé riziká  pre ročné poistenie (združené živelné poistenie, odcudzenie, poistenie 
elektroniky, poistenie skla a iné) sa týkajú všetkých predmetov poistenia a výsledné ročné 
poistné je uvádzané v zmluve, resp. v jej dodatkoch  spolu za všetok majetok/rok.

Rozpis ročného poistného na rok 2014 v zmysle poistnej zmluvy č. 4419000352 č.j. 
1858/2011/OM zo dňa 15.11.2011 na jednotlivé subjekty hospodáriace s majetkom mesta je  
nasledovný:
Mesto Nitra – ročné poistné                                            2 646,31 €
Výkon správy Službyt – ročné poistné     30 560,37 €
Mestská polícia – ročné poistné                 121,82 €
Správa zariadení sociálnych služieb – ročné poistné               1 545,45 €                                          
Mestské služby – ročné poistné                              2 156,00 €  
Základná umelecká škola J. Rosinského – ročné poistné      1 245,91 €
CVČ Domino – ročné poistné                                      218,11 €
Základné školy – ročné poistné                               9 382,82 €
Správa športových a rekreačných zariadení – ročné poistné   4 711,49 €  
(v štádiu aktualizácie prevodu na Mesto do účt. evidencie)     
Materské školy – ročné poistné                                  3 664,14 €

Celkové ročné poistenie v zmysle platnej zmluvy 56 252,42 €, z toho:
poistné hradené z rozpočtu mesta:  17 279,11 €
poistné hradené z rozpočtu mestských organizácií a Službytu Nitra, s.r.o: 38 973,31 €
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5. Kontrola spôsobu obstarania služby a uzatvorenia zmluvy.

Verejné obstarávanie zabezpečovala maklérska spoločnosť K Finance, spol. s r.o., 
Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava.

Postup verejného obstarávania: Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb podľa zákona  
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Predmet zákazky: Poistenie majetku  a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. 
Súlad súťažných podkladov so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. bol 

písomne potvrdený dňa 18.9.2011 odborne spôsobilou osobou pre verejné obstarávanie 
spoločnosti K Finance, spol. s r.o. a štatutárnym orgánom verejného obstarávateľa.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s prílohou č. 4 k Vyhláške č. 
530/2009 Z.z. – (Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie) bolo doručené úradu dňa 21.9.2011 
a zverejnené vo vestníku 187/2011 pod číslom 07545-MSS dňa 27.9.2011. Oznámenie 
o vyhlásení verejného obstarávania obsahuje  všetky informácie o postupe verejnej súťaže  a je 
k dispozícii na MsÚ – Referát verejného obstarávania alebo na mailovej adrese: 
www.uvo.gov.sk v sekcii Vestník.

Primátor mesta Nitry v súlade s ustanovením § 33 ods. 9, § 40 ods. 1 zákona č. 25/2006 
Z.z o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  zriadil komisiu na vyhodnotenie  podmienok  účasti a ponúk  dňa 17.10.2011.

V stanovenom termíne predložili ponuku do súťaže dvaja uchádzači dňa 21.10.2011. 
Vyhodnocovanie ponúk sa uskutočnilo dňa 24.10.2011 u verejného obstarávateľa – Mesto Nitra, 
Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Poistná zmluva bola uzatvorená dňa 15.11.2011 na základe vysúťaženej  ponuky a stavu 
majetku k 13.10.2010 s úspešným uchádzačom  verejnej súťaže a to  KOMUNÁLNOU 
poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava.

Kontrolou spôsobu obstarania služby a uzatvorenia zmluvy neboli zistené žiadne 
porušenia predpisov.

6. Poistenie služobných motorových vozidiel

6a) – Kontrola zmlúv o poistení motorových vozidiel

Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla č. 8080083640 č.j. 2104/09/ÚPredn./HS 

uzatvorená medzi 
poistník:   Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
a
poisťovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Doba poistenia:  na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.1.2010

Kontrolou bolo zistené, že k Flotilovej zmluve  č. 8080083640 boli uzatvorené nasledovné 
prílohy:

1)  príloha uzatvorená dňa 17.9.2012, ktorou bol poistený traktor pre kompostáreň (Deutz-fahr, 
     model Agrofarm-traktor 420) vo výške poistného  29,69 €/rok,

2)  príloha uzatvorená dňa 27.2.2013, ktorou bola poistená vlečka-Agrogép, r. výr. 2013 pre 
     kompostáreň vo výške poistného 18,58  €/rok,
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3)  príloha uzatvorená dňa 13.8.2013, ktorou boli poistené motorové vozidlá pre kompostáreň
     (Doppstadt, 2 x Caterpillar, 2 x Renault, Kobit)  vo výške poistného  802,17 €/rok,

4)  príloha uzatvorená dňa 17.1.2014, ktorou bol poistený automobil MAN TGM – hákový  
     nakladač na prepravu kontajnerov pre NKS vo výške poistného 468,01 €/rok,

5)  príloha uzatvorená 29.4.2014, ktorou bolo poistené osobné motorové vozidlo Škoda Fabia 
     NR 038 FC vo výške poistného 61,78 €/rok.  

Cena služby:    2 082,62 € v čase uzatvorenia zmluvy

Cena služby:    2 808,22 €  ku dňu kontroly   - rozdiel - zvýšenie povinného zmluvného poistenia         
                                           v čiastke  725,60 €.

Odpoistenie:       286,93 €  (103,34 € Renault Megane – presun na SZSS, 157,09 € VW Passat
                                            odpredaný v zmysle uzn. č 361/2009-MZ, 13,25 € Babeta 210,
                                             13,25 € Manet 216 – presun na MsP)

Pripoistenie:    1 012,53 €  (vozidlá uvedené v tabuľke č. 2)

Tabuľka č. 2
Typ vozidla       ŠPZ rok 

výr.
PZP/rok Poznámka

Škoda Fabia COMBI NR 459 FB 2009      61,78 refer. vozidlo MsÚ
Škoda Fabia COMBI NR 079 FI 2009      61,78 refer. vozidlo MsÚ
Škoda Fabia COMBI NR 552 FB 2009      61,78 refer. vozidlo MsÚ - školstvo – MŠ
Škoda Fabia COMBI NR 554 FB 2009      61,78 refer. vozidlo MsÚ - školstvo – MŠ 
REXTER A 7500 NR 277 FK 2010    217,04 zmluva o výpožičke - NKS
Prívesný vozík NR 347 YL 2010      18,58 MsÚ - školstvo – MŠ 
Škoda Fabia NR 038 FC 2009      61,78 prevod zo SŠaRZ
MAN TGM NR206 FG 2013    468,01 hákový nakladač na kontajnery – NKS
Spolu: 1 012,53

Legenda: PZP – povinné zmluvné poistenie

Poistná zmluva č. 2-857-012127 č.j. 1272/2011/Pred.  na havarijné poistenie motorových 
vozidiel.

uzatvorená medzi 
poistený:   Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
a
poistiteľ: QBE Insurance (Europe) Limited so sídlom Plantation Place, Fenchurch Street 30,
                EC 3M 3BD Londýn, Veľká Británia
konajúca prostredníctvom
                QBE Insurance (Europe) limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
                Štúrova 27, 042 80 Košice

Doba poistenia:  na dobu neurčitú s účinnosťou od 31.8.2011

Predmet zmluvy: havarijné poistenie pre riziko poškodenie a zničenie vozidla a krádež.

Cena služby:    5 994,14 € v čase uzatvorenia zmluvy
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Cena služby:    8.342,94 €  ku dňu kontroly   - rozdiel - zvýšenie havarijného poistenia v čiastke  
2 348,80 €

Škoda Fabia COMBI NR 552 FB    228,48 €  - preradené zo zrušenej organizácie SMŠ
Škoda Fabia COMBI NR 554 FB     221,94 €  - preradené zo zrušenej organizácie SMŠ
prívesný vozík NR 347 YL               21,58 € - preradené zo zrušenej organizácie SMŠ,
MAN TGM                                    1 876,80 € - hákový nakladač na kontajnery pre NKS

Poistná zmluva č. 2439000470, č. j. 973/2013/Pred.  na havarijné poistenie motorových 
vozidiel.

Predmet zmluvy: havarijné poistenie pre riziko havária, poškodenie a zničenie vozidla a krádež.
Doba platnosti:  doba neurčitá s účinnosťou od 3.4.2013
Cena služby:    5 593,50 €

Jedná sa o zmluvu, ktorou sú poistené vozidlá kompostárne.

Poistná zmluva č. 5515091011 č.j. 1259/2011/Pred.  na úrazové  poistenie osôb 
prepravovaných motorovými vozidlami.

uzatvorená medzi 
poistník:   Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
a
poistiteľ: Chartis Europe S.A. 
               (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu)
                AC DIPLOMAT, Palisády 29, 811 06 Bratislava
sprostredkovateľ poistenia: K Finance, spol. s r.o.

Doba poistenia:  na dobu neurčitú s účinnosťou od 31.8.2011
Predmet zmluvy: úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
Cena služby:    466,00 €/ rok v čase uzatvorenia zmluvy, minimálne ročné poistenie 300,00 €

S účinnosťou 1.12.2012 v súlade s príslušnými právnymi predpismi bola poistná zmluva č. 
5515091011 č.j. 1259/2011/Pred.  prevedená zo spoločnosti Chartis Europe S.A.  na spoločnosť 
AIG Europe Limited (ktorej predchádzajúce meno bolo Chartis Europe Limited). ako súčasť 
fúzie týchto dvoch spoločností. Táto zmena nemá žiadny vplyv  na poistné krytia ani možnosti 
uplatnenia si nárokov poistníka.

Sumarizácia ročných predpisov poistného:

Ročný predpis za povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla je pre rok 2014 zmluvne dohodnutý na sumu celkom: 3 658,66 €, z toho 
2 808,22 € mesto Nitra a 850,44 €  kompostáreň.
Ročný predpis za havarijné poistenie motorových vozidiel je pre rok 2014 zmluvne dohodnutý 
na sumu: 13 936,44 €.
Ročný predpis za úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami je pre rok 2014 
zmluvne dohodnutý na sumu:  466,00 €.
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Zoznam motorových vozidiel za ktoré Mesto Nitra uhrádza poistenie

Tabuľka č. 3

Typ vozidla      ŠPZ rok
výr.  

PZP/rok HP/rok Poznámka:

Škoda Fabia Combi NR 733 DJ 2006       61,78     276,07 rozvoz stravy – MŠ
Škoda Fabia NR 804 EA 2007       61,78     233,61 Orechov dvor
Volkswagen Passat NR 464 CB 2003     157,09     640,70 Viceprimátor
Renault Espace NR 914 CK 2004     157,09     834,26 p. Veselý
Škoda Fabia NR 805 EA 2007       61,78     233,61 referentské vozidlo
Škoda Fabia COMBI NR 389 EL 2007       61,78     253,93 Útvar prednostu Arpáš
Škoda SUPERB NR 001 FC 2009     157,09     518,41 Primátor
Škoda OCTAVIA NR 294 FB 2008     157,09     410,04 Prednosta
Škoda Fabia COMBI NR 459 FB 2009       61,78     221,94 p. Veselý
Škoda Fabia COMBI NR 079 FI 2009       61,78     212,77 p. Paukeje
Škoda Fabia COMBI NR 552 FB 2009       61,78     228,48 refer. vozidlo MsÚ – školstvo - MŠ
Škoda Fabia COMBI NR 554 FB 2009       61,78     221,94 refer. vozidlo MsÚ – školstvo - MŠ 
Mercedes Vito NR 536 DL 2005     157,09     870,23 zmluva o výpožičke SZSS - soc. taxík
REXTER A 7500 NR 277 FK 2010     217,04    NKS zmluva o výpožičke NKS
Avia A31K NR 115 CR 1985     119,44      - Hasič.zbrojnica Dražovce
Mercedes Benz Sprint NR 201 EX 2008     157,09 1 288,57 zmluva o výpožičke SZSS - soc. taxík
IVECO NR 302 EV 2008     468,01    NKS zmluva o výpožičke NKS
Prívesný vozík NR 717 YC 2007      18,58      - MsÚ
Prívesný vozík NR 347 YL 2010     18,58        21,58 MsÚ - školstvo – MŠ 
Škoda Fabia NR 038 FC 2009       61,78      - prevod zo SŚaRZ
MAN TGM NR 206 FG 2013     468,01 1 876,80 hákový nakladač na kontajnery - NKS
Spolu: 2 808,22 8 342,94

Legenda: PZP – povinné zmluvné poistenie
                  HP – havarijné poistenie
               NKS -  Nitrianske komunálne služby

Zoznam motorových vozidiel za ktoré Mesto Nitra uhrádza poistenie – Kompostáreň.
Tabuľka č. 4

Druh vozidla ŠPZ
č. TP

Rok
výroby

PZP/rok HP/rok Poznámka

Teleskopický 
manipulátor

NR 973 AJ
NA195260

2012 29,69 544,50 CATERPILLAR

Teleskopický 
manipulátor

NR 974 AJ 2012 29,69 544,50 CATERPILLAR

Drviaca lopata 2012 - 305,10 Príslušenstvo 
Lopata na ľahké 
materiály

2012 -   19,80 Príslušenstvo

Lopata multifunkčná 2012 - 62,10 Príslušenstvo
Nákladný automobil NR 955 GN

NA234524
2012 347,26 534,60 Trojstranný sklápač

RENAULT
Nákladný automobil NR 944 GN

NA234523
2012 347,26 534,60 Trojstranný sklápač

RENAULT
Drvič drevnej hmoty NR 658YM

TA276133
2012 18,58 2 385,00 DOPPSTADT

Traktor Agrofarm NR 876 AJ 2012 29,69 493,45 DEUTZ-FAHR
Zametacia metla SC035356 2012 29,69 62,10 KOBIT
Traktorový príves NA070404 2012 18,58 107,75 AGROGÉP - vlečka
Celkom: 850,44 5 593,50

Legenda: PZP – povinné zmluvné poistenie
                  HP – havarijné poistenie
              č. TP – č. technického preukazu
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6b) Kontrola platnosti a predĺženie zmlúv.

Kontrolou platnosti uzatvorených zmlúv a spôsobu ich predĺženia neboli zistené žiadne 
nedostatky.
           Kontrolou bolo zistené, že obstarávateľ neeviduje všetky doklady a dokumenty 
z použitého postupu verejného obstarávania  v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 21, ods. 1)  a § 102, 
ods. 4) a neuchováva ich 5 rokov po uzavretí zmluvy.

V lehote určenej na podanie námietok do 27.6.2014 predložil zástupca kontrolovaného 
subjektu  námietku k bodu 6b) správy o výsledku NFK.

Text námietky.
Pri konštatovaní, že kontrolou bolo zistené porušenie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní, a to tým spôsobom, že obstarávateľ neeviduje všetky doklady a dokumenty 
z použitého postupu verejného obstarávania v súlade s § 21 ods. 1 a § 102 ods. 4 zákona 
a neuchováva ich 5 rokov po uzatvorení zmluvy je potrebné zdôrazniť a uviesť, že na základe 
zmluvného vzťahu s Mestom Nitra vykonávala v danom čase výhradné zastúpenie mesta ako 
sprostredkovateľ poistenia spoločnosť Respekt Slovakia s.r.o., ktorá mala v zmysle príslušných 
ustanovení zmluvy a súvisiacej legislatívy SR tak zmluvnú, aji aj zákonnú povinnosť predložiť 
a odovzdať dokumentáciu vo všetkých obstaraných úkonoch poistenia Mestu Nitra ako 
mandantovi, ktorú povinnosť si spoločnosť nesplnila.

Kontrolný orgán vyhodnotil námietku, ako čiastočne opodstatnenú a zapracoval ju do 
správy o výsledku NFK.

Kontrolou zmluvy o zabezpečení poistného servisu č. 2063/09/ÚPaZP uzatvorenej dňa 
11.12.2009 bolo zistené nasledovné: V článku V. spoločné a záverečné ustanovenia, ods. 1 sa 
uvádza, že zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že 
zmluvný vzťah založený zmluvou sa spravuje vo veciach neupravených zmluvou príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Objednávateľ mal za to, že poskytovateľ služby 
zabezpečí všetky úkony súvisiace so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v tomto prípade i archiváciu dokladov. Je potrebné však 
konštatovať, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní má obstarávateľ povinnosť evidovať 
všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania po dobu 5 rokov po 
uzavretí zmluvy.

7. Záver

O výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná správa dňa  18.06.2014. 
Zástupcom kontrolovaného subjektu bola správa odovzdaná dňa 20.06.2014 na oboznámenie 
a jeden výtlačok správy im bol ponechaný. Dňa 27.06.2014 podal kontrolovaný subjekt písomnú 
námietku k bodu 6b) predmetnej správy. Dňa 03.07.2014 vyhodnotil kontrolný orgán námietku, 
ako čiastočne opodstatnenú a zapracoval ju do správy. Správa o výsledku následnej finančnej 
kontroly bola prerokovaná dňa 04.07.2014.
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Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou boli prednostom MsÚ v Nitre prijaté 
nasledovné opatrenia:

1.   Sprostredkovateľa poistenia vyzvať na riadne vedenie, evidenciu a včasné predloženie
      dokumentácie z uskutočnených procesov verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 
      Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a vnútorných predpisov Mesta Nitry pre účely 
      jej riadnej archivácie

   Zodpovední:                     Ing. Margaréta Némová , vedúca odboru majetku
                                                                 Mgr. Zuzana Psotová, vedúca kancelárie prednostu MsÚ
                        Termín:                            ihneď                

2.  Zosúladiť ustanovenia poistných zmluvných vzťahov v časti nadobudnutia ich účinnosti
     s vnútornými predpismi mesta tak, aby boli riadne zachované poistné plnenia vo vzťahu
     k majetku mesta.

           Zodpovední:                      Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku
                                                                 JUDr. Ivana Buranská, zástupca prednostu MsÚ
                      Termín:                              ihneď




