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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

Správa

o výsledku kontroly

V zmysle ustanovenia § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2016  
a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 8/2016 zo dňa 2.6.2016 vykonali Oľga 
Hetényiová, referent kontrolór a Ing. Kristína Porubská, referent kontrolór kontrolu použitia 
finančných prostriedkov získaných z dobropisov – ELCOMP s.r.o. v rozpočte mesta.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, Nitra

Kontrola bola vykonaná v termíne: 2.6.2016 – 7.6.2016

Kontrolované obdobie: roky 2011 - 2015

Cieľom kontroly bolo zistiť použitie finančných prostriedkov získaných z dobropisov 
z úhrad za elektrickú energiu – verejné osvetlenie.

Kontrola bola vykonaná z dokladov poskytnutých odborom ekonomiky a rozpočtu,  
odborom komunálnych činnosti a životného prostredia (ďalej len „OKČaŽP“).

1. Všeobecná informácia 

Mesto Nitra podpísalo dňa 26.1.2005 s ELCOMP s.r.o., zo sídlom Pražská 2, Nitra (ďalej 
len „ELCOMP“) Zmluvu na uskutočnenie práce č. j. 343/2005/OKČ v znení dodatkov č.1 - 13.
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to na 180 mesiacov (15 rokov), t. j do roku 2020. 
Predmetom zmluvy  je zabezpečenie inštalácie, rekonštrukcie, modernizácie, prevádzky a údržby 
verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie a parkovacích automatov na území mesta 
Nitry.

V kontrolovanom období 2011 – 2015 ku zmluve bolo vydaných 5 dodatkov, ktorými sa 
aktualizuje každoročná výška  úhrady za elektrickú energiu, ktorú sa Mesto Nitra ako 
objednávateľ zaväzuje v súvislosti s výkonom predmetu zmluvy uhradiť ELCOMP ako 
dodávateľovi. Výška úhrady za elektrickú energiu sa odvíja od počtu svietidiel.

Prehľad dodatkov uzatvorených ku Zmluve č. j. 373/2005/OKČ v rokoch 2011 – 2015 s uvedením 
finančného plnenia

Dodatok Cena predmetu plnenia, v €
č. 8 zo dňa 
17.12.2011

734 288 

č. 9 zo dňa 
8.3.2012

745  157

č. 10 zo dňa 
28.2.2013

745 157

č. 11 zo dňa 
17.2.2014

745 157

č. 12 zo dňa 
16.3.2015

745 157
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Výdavky v zmysle tejto zmluvy sú schvaľované  v rozpočte mesta Nitry a vyhodnotené 
v záverečnom účte mesta Nitry, pod kapitolou OKČaŽP, podpoložka 632001 – Verejné 
osvetlenie – el. energia, ktoré uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Rok Rozpočet schválený, v € Rozpočet upravený, v € Plnenie, v €
2011 730 000 735 000 734 287
2012 750 000 745 160 745 156
2013 781 100 745 800 745 156
2014 750 000 745 200 745 156
2015 750 000 745 200 745 156

Údaje sú čerpané zo záverečných účtov mesta Nitra za roky 2011 - 2015 

2. Kontrola použitia finančných prostriedkov získaných z dobropisov

V kontrolovanom období boli na účet mesta Nitry pripísané a zaúčtované 3 dobropisy (za 
ušetrenú elektrickú energiu) od ELCOMP na podpoložku 292012 – príjmy z dobropisov:

 23.04.2013 – 56 786 € (za rok 2012), dobropis bol schválený ako príjem do 
rozpočtu mesta uznesením Mestského zastupiteľstva č. 114/2013 – MZ zo dňa 
9.5.2013;

 10.11.2014 – 35 692 € (za rok 2013), dobropis vo výške 37 576 €  bol schválený 
ako predpokladaný príjem z úspory elektrickej energie uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 124/2014  - MZ zo dňa 22.4.2014,

 19.11.2015 – 58 956 € (za rok 2014), dobropis bol schválený ako príjem do 
rozpočtu mesta uznesením Mestského zastupiteľstva č. 249/2015 – MZ zo dňa 
6.8.2015.

V predmetných uzneseniach nebol uvedený konkrétny účel použitia finančných 
prostriedkov z dobropisov a taktiež účelové použitie dobropisov neupravujú Rozpočtové 
pravidlá Mesta Nitry platné v kontrolovanom období. Finančné prostriedky, ktoré boli vrátené 
na účet mesta z úhrad za elektrickú energiu – verejné osvetlenie (dobropisy) boli použité na 
bežné a kapitálové výdavky mesta v zmysle schváleného rozpočtu.

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

O výsledku kontroly bol vypracovaný dňa 7.6.2016 záznam. Podľa Pravidiel kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitry kontrolný orgán vypracúva záznam, ak pri kontrole 
nezistí nedostatky.

S obsahom záznamu z kontroly bol oboznámený JUDr. Igor Kršiak, prednosta MSÚ, ktorý 
prevzal výtlačok záznamu z kontroly dňa 8.6.2016.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu o výsledku kontroly použitia finančných 
prostriedkov získaných z dobropisov – ELCOMP s.r.o. v rozpočte mesta na svojom riadnom 
zasadnutí konanom dňa 23.6.2016 a prijalo uznesenie č. 164/2016 – MZ.

Ing. Darina Keselyová, v.r.
hlavný kontrolór mesta Nitra




