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Mestské zastupiteľstvo v Nitre – 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 a zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a poverenia č. 23/2009-NFK zo dňa 24.11.2009 
vykonala Margita Havránková, referentka kontroly,  následnú finančnú kontrolu zameranú na 
hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť hospodárenia v Nitrianskej investičnej s.r.o. Nitra.   
 
Kontrolované obdobie: rok 2007 a rok 2008 
 
Kontrola bola vykonaná od 24.11.2009 do 31.12.2009. 
 
Cieľom kontroly bolo prekontrolovať: 
- hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia finančných prostriedkov dotácie poskytnutej   
  mestom Nitra pre obchodnú spoločnosť.  
 
Kontrolou bolo zistené: 
 
      Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o. bola založená Mestom Nitra. Jej zakladateľom 
a jediným spoločníkom je Mesto Nitra, zastúpené primátorom mesta.  Obchodná spoločnosť 
bola založená po schválení zmien v obchodnej spoločnosti „Priemyselný park Nitra s.r.o. 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 34/2007-MZ dňa 13.2.2007. Týmto uznesením 
bola schválená : 

1. zmena obchodného mena spoločnosti z obchodného mena „Priemyselný park Nitra 
s.r.o. na obchodné meno spoločnosti „Nitrianska investičná s.r.o., 

2. Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti Priemyselný park Nitra, 
s.r.o. so sídlom Nitra, Štefánikova tr. 60, 

3. úplné platné znenie Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti „Priemyselný park 
Nitra, s.r.o. v znení dodatku č. 1 po zapracovaní jeho schváleného znenia. 

      Mestské zastupiteľstvo odvolalo z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti  a členov 
dozornej rady (Priemyselný park) a zároveň vymenovalo konateľa a riaditeľa obchodnej 
spoločnosti, ako aj predsedu a členov dozornej rady.  
       Podľa zakladateľskej listiny spoločnosti  v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.2.2007 je 
predmetom činnosti spoločnosti :  
-   inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo, 
-   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)  
     v rozsahu voľnej živnosti, 
-   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, 
-   poradenská činnosť v rozsahu voľných živností, 
-   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).  
Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú. 
Základným imaním spoločnosti je 200.000,- Sk, ktoré bolo vytvorené peňažným vkladom 
zakladateľa. 
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Iný majetok mesta nebol do spoločnosti vložený. 
Sídlo obchodnej spoločnosti je na adrese Nitra, Štefánikova trieda 60.     
      Spoločnosť je registrovaná v živnostenskom registri pod č. 430-26171 a v obchodnom 
registri pod číslom vložky 16170/N. 
      Konateľom a  riaditeľom spoločnosti je Ing. Marek Šesták, PhD..  Dozorná rada 
spoločnosti má 5 členov, predsedom dozornej rady je JUDr. Marek Ďuran.  
       Podnikateľský zámer a návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti „Nitrianska investičná 
s.r.o.“ na rok 2007 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 72/2007-MZ dňa 
22.3.2007.   
 
Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov: 
 
Spôsob a dátum schválenia, účel  Výška 

transferu: 
Rok 2007  
Uznesenie č. 61/2007-MZ 
zo dňa 22.3.2007, Zmluva o poskytnutí dotácie č.j. 242/2007/SM  
- financovanie počiatočných a prevádzkových nákladov spoločnosti 

 
400.000,- Sk 

Uznesenie č. 134/2007-MZ 
zo dňa 10.5.2007, Zmluva o poskytnutí transferu č.j. 498/2007/OM 
zo dňa 5.6.2007 
- použitie v súlade s rozpočtom príjemcu na rok 2007  

 
1.607.000,- Sk 

Spolu rok 2007 2.007.000,– Sk 
Vrátenie časti poskytnutého  transferu 
(Dohoda č.j. 293/08/OM zo dňa 27.12.2007 

 
1.500.000,- Sk 

 
Spolu rok 2007 

 
507.000,– Sk 

 
Rok 2008  
Uznesenie č.159/2008-MZ zo dňa 15.5.2008 
Zmluva o poskytnutí transferu č.j. 772/2008/OM zo dňa 9.6.2008 
- použitie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom 
a obchodným zámerom príjemcu schváleným na rok 2008 

 
1.500.000,– Sk 

 
Spolu rok 2008 
 

 
1.500.000,– Sk 

 
       Dotácie boli obchodnej spoločnosti poskytnuté v zmysle § 4, ods. 2 Rozpočtových 
pravidiel Mesta Nitry cit.  „Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým 
osobám, ktorých zakladateľom je mesto a to na konkrétne úlohy a  akcie vo verejnom záujme, 
alebo v prospech rozvoja územia mesta.  
      Podľa podnikateľského zámeru obchodnej spoločnosti  finančným cieľom spoločnosti je 
tvorba zisku. Spoločnosť plánovala po prvom roku činnosti si svojimi podnikateľskými 
aktivitami zarobiť na svoju prevádzku a v druhom a treťom roku už vytvárať zisk. Zisk, ktorý 
spoločnosť vytvorí sa odvedie do mestského rozpočtu, alebo sa použije na ďalšie investície, 
alebo zveľadenie majetku, podľa rozhodnutia zakladateľa. Podnikateľský zámer uvažoval 
s financovaním spoločnosti zo základného imania, z dotácií z mestského rozpočtu a zo 
zhodnocovania zvereného majetku mesta. 
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Členenie nákladov a výnosov podľa hlavnej knihy analytických účtov: 
                                                                                 
Číslo 
účtu 

Názov účtu Rok 2007 
Sk 

Rok 2008 
Sk 

501 Spotreba materiálu 
- spotreba materiálu, drobný 
materiál 
- kancelárske potreby 
- režijný materiál 

118.805,63 
93.418,13 

 
23.845,00 
1.542,50 

81.583,60 
38.618,50 

 
42.014,00 

951,10 
512 Cestovné 32.314,50 61.378,00 
513 Náklady na reprezentáciu 3.470,50 9.648,50 
518 Ostatné služby  

- provízia na geo.plány, stravné 
lístky 
- účtovníctvo   
- prekladateľstvo 
- telefónne poplatky 
- internet 
- právne služby  
- poštovné poplatky 
- overovanie 
- prenájom 
- ostat.služby výdavky bud.období 
- služby koordinátora 
- služby projekt. manažéra 
- poplatky RTVS 
- kopírovacie služby 

1.748.576,40 
97.156,50 

 
38.000,– 
25.013,00 
30.157,10 
15.696,30 
150.000,–  

200,– 
285,50 

619.278,– 
772.790,– 

779.642,97 
46.979,50 

 
76.000,– 

 
51.690,07 
21.980,90 
170.000,– 
1 205,– 
728,50 

12.000,–  
 

240.000,– 
157.000,– 
1.260,– 
799,– 

521 Mzdové náklady 520.768,00 856.102,– 
524 Zákonné sociálne poistenie 172.241,00 268.423,– 
527  Zákonné sociálne náklady 15.135,00 36.557,00 
538 Ostatné dane a poplatky 2.100,– 8.200,– 
548 Ostatné náklady na hospodársku 

činnosť 
-0,27 6,94 

551 Odpisy dlhodobého nehmot. 
a hmot majetku 

45.865,– 46.623,– 

 Nákladové položky spolu  2.659.275,76 3.538.563,– 
602 Tržby z predaja služieb  3.585.133,00 184.118,00 
641 Tržby z predaja dlhodobého 

majetku  
 1.400.000,– 

648 Ostatné výnosy – dotácia na 
činnosť 

507.000,00 1.500.000,– 

 Výnosové položky spolu 4.092.133,00 3.097.701,51 
 Výsledok hospodárenia 

z hosp.činnosti      
-     zisk  

1.432.857,24 - 440.861,50 

 Čistý výsledok hospodárenia po 
zdanení /+ zisk, - strata/ 

+ 1.159.677,86 - 443.179,29 
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      Skutočné čerpanie nákladových položiek za rok 2007 nekorešpondovalo so schváleným 
návrhom rozpočtu. Návrh rozpočtu niektoré položky neobsahoval, prekročenie bolo 
zaznamenané pri účte 501 spotreba materiálu,  518 ostatné služby, nižšie čerpanie bolo 
v nákladovej položke 518 - telefón, internet, cestovné náklady, mzdové náklady, právne 
služby. Podstatnú časť nákladovej položky 518 tvorí účet 518  010 Výdavky budúcich období 
– suma 772.790,- Sk Suma bola zaúčtované na základe dohody o spolupráci s 9 investormi, 
ktorí podmienili kúpu pozemkov v Priemyselnej zóne JUH tým, aby sa obchodná spoločnosť 
spolupodieľala na realizácii PZ JUH. Obchodná spoločnosť sa zaviazala  z vlastných 
finančných prostriedkov získaných z provízií z predaja pozemkov zabezpečiť pre  realizáciu 
PZ JUH odborné posudky, vyhotovenie zámerov,  vypracovanie kompletnej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie.  
        Na účte 518 009 boli účtované náklady na prenájom. Suma vo výške 600.000,- Sk bola 
účtovaná na základe Nájomnej zmluvy  č. 153/08/ÚPredn/HS za prenájom kancelárskych 
priestorov o výmere spolu 36,6 m2 v budove Mestského úradu v Nitre (sídlo obchodnej 
spoločnosti), uzatvorenej medzi Mestom Nitra a obchodnou spoločnosťou.  Cena nájmu bola 
vo výške 50.000,- Sk za kalendárny mesiac, čo je 16.393,44 Sk/m2/rok.  
       Spoločnosť obstarala v roku 2007 dlhodobý hmotný majetok v hodnote 183.454,10 Sk.  
       Skutočné náklady  spoločnosti v v roku 2007 boli vyššie ako náklady schváleného 
rozpočtu. Náklady boli vykryté dotáciou mesta a  z  prostriedkov vytvorených vlastnou 
činnosťou spoločnosti.      
        Obchodná spoločnosť predložila  na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 
konaného dňa 15.5.2008 Výročnú správu za obdobie od 01.04.2007 do 31.12.2007. Súčasťou 
správy bol aj predpoklad čerpania prevádzkových a mzdových prostriedkov spoločnosti na 
obdobie máj – december 2008. Mestské zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie (uznesenie 
č. 155/2008-MZ). Následne boli obchodnej spoločnosti poskytnuté finančné prostriedky 
(zmluva o poskytnutí transferu). V zmluve sa uvádza, že finančné prostriedky možno použiť 
v súlade s rozpočtom a obchodným zámerom príjemcu.  
       V roku 2008 bol zaznamenaný v porovnaní s rokom 2007 nárast nákladových položiek  
na účte 512 Cestovné, 513 Náklady na reprezentáciu, 521 Mzdové náklady, 524 Zákonné 
sociálne poistenie, 527 Zákonné sociálne náklady. 538 Ostatné dane a poplatky, pokles na 
účte 501 Spotreba materiálu, 518 Ostatné služby. Pokles na účte 518 Ostatné služby ovplyvnil 
náklad na prenájom nebytových priestorov z dôvodu, že Dodatkom k nájomnej zmluve zo dňa  
10.12.2007 bola zmenená (znížená) cena nájmu za užívanie nebytových priestorov na sumu 
1.000,- Sk mesačne, čo je 327,90 Sk/m2/rok. Sadzba obvyklého ročného nájomného za 
užívanie nebytových priestorov v majetku mesta podľa v tom čase platného VZN mesta bolo 
v 1.200,- Sk a vyššie.  Stanovenie nájomného podľa uzatvoreného dodatku bolo v rozpore 
s VZN (nedostatok prenajímateľa). 
         V roku 2008 obstarala spoločnosť dlhodobý hmotný majetok v hodnote 50.000,- Sk.  
      Celkove pri porovnaní rokov 2007 a 2008 nákladové položky v roku 2008 narástli 
a výnosové položky poklesli. 
      Na nákladový účet 512 Cestovné boli účtované cestovné náhrady za použitie osobných 
motorových vozidiel a to na základe Dohody o používaní motorového vozidla pri pracovných 
cestách. Dohody boli uzatvorené na dve vozidlá, náhrady boli v zmysle Zák.č. 283/2002 z.z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Cesty boli vyúčtovávané na 
cestovných príkazoch. Ustanovenia zák.č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov neboli 
porušené. Zákonom stanovené sadzby boli dodržané. 
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        Riadna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku boli prerokované na valných 
zhromaždeniach spoločnosti.  
       Obchodnou spoločnosťou boli predložené dve zápisnice z valného zhromaždenia 
spoločnosti a to zo dňa 14.03.2008 a 11.03.2009. 
     . Účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2007 bol zakladateľom schválený.  
       V zmysle rozhodnutia zakladateľa bol dosiahnutý zisk za rok 2007 použitý na tvorbu 
rezervného fondu (20.000,- Sk), úhradu straty z minulých rokov ( 6.398,46 Sk). Zostatok bol 
určený na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. Do rozpočtu zakladateľa neboli 
odvedené žiadne finančné prostriedky.  
      V roku 2008 dosiahla obchodná spoločnosť stratu, čím vznikol nesúlad s finančným  
cieľom spoločnosti (tvorba zisku).   Podľa zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 
11.3.2009 bola účtovná závierka zakladateľom schválená a strata bola uhradená z účtu 
nerozdeleného zisku.  
      Účtovná jednotka zabezpečila vedenie účtovníctva správne, úplne, preukázateľne, 
zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, čím naplnila 
ustanovenia zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien.  
      Následnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky v účele použitia finančných 
prostriedkov z dotácie mesta.  
Personálne obsadenie spoločnosti 
      Schválením podnikateľského zámeru boli schválená aj organizačná štruktúra obchodnej 
spoločnosti a to v štruktúre: konateľ I. a riaditeľ, konateľ II., výkonný asistent, sekretárka, 
účtovníčka. Takto schválená organizačná štruktúra obchodnej spoločnosti bola 
v kontrolovaných obdobiach menená.  
       Časť zamestnancov obchodnej spoločnosti malo uzatvorený pracovný pomer v zmysle 
Zákonníka práce  
- riaditeľ spoločnosti, pracovná zmluva na dobu neurčitú od 1.04.2007 
- sekretárka a administratívna pracovníčka,  pracovná zmluva na dobu neurčitú od 1.05.2007 
- manažér spoločnosti,  pracovná zmluva na dobu neurčitú od 1.4.2007, pracovný pomer  
ukončený dohodou k 15.10.2007, 
- projektový a realitný manažér, pracovná zmluva na dobu určitú, od 5.3.2008 do 31.12.2008  
s predĺžením do 31.7.2009. Pracovný pomer ukončený.  
Externe boli zabezpečované tieto činnosti obchodnej spoločnosti: 
- advokátske služby,  
- služby poskytované na základe mandátnych zmlúv:   

� koordinátor v spoločnosti, zmluva  zo dňa 2.01.2008 uzatvorená na dobu neurčitú, 
zmluvný vzťah ukončený v roku 2009,  

� projektový manažér, zmluva zo dňa 10.01.2008, zmluvný vzťah na dobu neurčitú, 
ukončený k 31.3.2009, 

� vykonávanie účtovníckych  služieb, zmluvný vzťah od 1.04.2007, zmluvný vzťah na 
dobu neurčitú, zmluvný vzťah trvá.     

          V zmysle Obchodného zákonníka konateľ rozhoduje o bežných záležitostiach 
spoločnosti (aj personálnych), jeho konanie nebolo rozhodnutím valného zhromaždenia 
obmedzené.  

       V kontrolovaných oblastiach nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych 
a interných predpisov. O výsledku kontroly bol spracovaný záznam podpísaný riaditeľom 
spoločnosti dňa 15.1.2010.  
        Správa bola prerokovaná na zasadnutí Mestskej rady v Nitre dňa 2.3.2010 bez 
pripomienok. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


