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Zoznam použitých skratiek   
 

Skrátený názov  Úplné znenie 

APV SPIN aplikačno programové vybavenie SPIN 

CSS centrum sociálnych služieb  

DHM dlhodobý hmotný majetok 

DPH daň z pridanej hodnoty 

GDPR všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov 

HK hlavný kontrolór  

IKT informačné a komunikačné technológie  

IT informačné technológie 

Manuál pre tvorbu programových štruktúr praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni 
miestnej a regionálnej územnej samosprávy  

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

NFP nenávratný finančný príspevok 

NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

NsP nemocnica s poliklinikou 

Obchodný zákonník Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

Opatrenie MF SR o rozpočtovej 
klasifikácii 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-
42 z 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii 
rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov 

OVS obchodná verejná súťaž 

PHZ predpokladaná hodnota zákazky  

RIS SAM rozpočtový informačný systém samosprávy 

RO rozpočtová organizácia  

SAD  slovenská autobusová doprava  

SOŠ stredná odborná škola 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj 

VS  verejná správa  

VÚC vyšší územný celok 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia 

zákon o katastri Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. Z o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov 

zákon o finančnej kontrole  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon o majetku VÚC Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov 

zákon o rozpočtových pravidlách 
územnej správy  

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy 

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

zákon o účtovníctve Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

zákon o zdravotnej starostlivosti  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
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Zhrnutie: 
 

Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2020 v rámci strategickej oblasti 
efektivita a transparentná verejná správa.  

V systéme verejnej správy na Slovensku majú z pohľadu legislatívy významné miesto VÚC. Pri výkone 
samosprávy sú povinné starať sa o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Základnou úlohou 
VÚC je usmerňovať a utvárať podmienky na sociálno-ekonomický rozvoj územia.  

Účelom kontroly bolo preveriť a zhodnotiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
pri využívaní verejných prostriedkov a majetku.  

 
Kontrola bola vykonaná ako kontrola súladu. Hlavnými použitými metódami boli preskúmanie dokladov 

a dokumentov, rozhovor, horizontálna analýza (porovnávanie medzi rokmi kontrolovaného obdobia) a programovo 
logický model na zhodnotenie vybraných programov. Pri výbere vzorky boli jednotlivé položky vyberané neštatistickými 
metódami, na základe profesionálneho úsudku kontrolóra a so zohľadnením rizikovosti a významnosti hodnoty 
jednotlivých položiek. 
 

V oblasti zostavenia a plnenia rozpočtu VÚC bolo preukázané, že v kontrolovanom období bol bežný rozpočet 
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom 
bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií. Stanoviská hlavného kontrolóra k návrhom rozpočtov TSK 
vykazovali značnú mieru formálnosti, vykazovali veľkú zhodu v skladbe textu a nepoukazovali na skutočnosť, že 
program Administratíva neobsahoval zámer. Kontrola vybraných programov rozpočtu TSK preukázala, že v programe 
Administratíva nebol uvedený jasný, stručný a zrozumiteľný zámer, čo bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. Niektoré merateľné ukazovatele z programového rozpočtu logicky nesúviseli s cieľmi, 
čím nebolo možné objektívne zhodnotiť účinnosť vynaložených prostriedkov. Najvyššie výdavky na externé služby 
vrátane dohôd o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru k mzdovým výdavkom, výdavkom na zdravotné 
a sociálne poistenie úradu TSK boli v období 2015 až 2019 vynaložené na prevádzku a služby IT, v priemere 
1 210 602,76 eur ročne. V oblasti strategických dokumentov bolo zistené, že TSK nemal vypracovanú stratégiu rozvoja 
úradu TSK najmä na rozvoj a riadenie ľudských zdrojov.  

 
Kontrolou obstarania elektromobilov formou operatívneho leasingu bola zistená nehospodárnosť vynakladania 

finančných prostriedkov v sume 18 000 eur za obdobie štyroch rokov, čím bola porušená finančná disciplína v zmysle 
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nedostatky boli ďalej zistené pri zverejňovaní faktúry, ktorá 
obsahovala nesprávnu objednávku, ďalšia zverejnená faktúra obsahovala nesprávny predmet fakturácie a pri dvoch 
faktúrach neboli identifikované žiadne zmluvy aj keď boli uzatvorené, čím boli porušené ustanovenia zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám. Porušenie zákona o finančnej kontrole bolo zistené v prípade, keď doklad 
neobsahoval stanovisko vedúceho zamestnanca či je možné finančnú operáciu vykonať a keď doklad k faktúre 
neobsahoval či je finančná operácia v súlade s osobitnými resp. vnútornými predpismi. 

 
Porušenie Obchodného zákonníka bolo zistené, keď podmienky obchodnej verejnej súťaže pri predaji 

prebytočného majetku neobsahovali spôsob a lehotu oznámenia prijatia návrhu v prípade, keď sa prihlásil len jeden 
uchádzač. Porušenie zákona o katastri nehnuteľností bolo zistené v prípade, keď údaj o nájomnom vzťahu pozemku 
v trvaní 15 rokov nebol zapísaný na liste vlastníctva. Nedostatky boli zistené aj pri dodržiavaní zásad hospodárenia 
s majetkom TSK tým, že bol odňatý majetok zo správy bez písomného rozhodnutia predsedu TSK a vypracovania 
zmluvy o odňatí majetku TSK zo správy a tým, že neboli zadefinované konkrétne príklady výnimočnosti prevodu/nájmu 
majetku VÚC z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Prevody/nájmy majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa boli 
vo všetkých prípadoch realizované prostredníctvom rozhodovania o spôsobe aj samotnom prevode/nájme majetku 
na jednom zastupiteľstve. 
 

Odporúčania: 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu TSK vypracovať tak aby nebolo formálne a obsahovalo 
aj prípadne nedostatky v oblasti programového rozpočtu, napr. pri stanoviskách hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu na rok 2018 a rok 2019 bolo potrebné poukázať na skutočnosť, že program 11 Administratíva neobsahoval 
zámer, čo bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
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 Rokovať s dodávateľom služieb v oblasti informačných technológií o znížení cien služieb, resp. uvedené činnosti 
zabezpečiť prijatím nových zamestnancov. 

 Prijať koncepciu, stratégiu rozvoja úradu TSK zameranú najmä na rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. 

 Pri obstaraní majetku formou leasingu vyhodnotiť podrobne leasing elektromobilov z roku 2017 a podrobne 
analyzovať všetky podmienky a náklady pri vstupe do nových leasingových zmlúv tak, aby bola preukázateľným 
spôsobom uvedená výhoda obstarania majetku formou leasingu. 

 Upraviť Zásady hospodárenia s majetkom TSK tak, aby obsahovali jednoznačný spôsob a lehotu oznámenia prijatia 
návrhu v prípadoch, keď sa do obchodnej verejnej súťaže prihlási len jeden uchádzač, konkrétne príklady 
výnimočnosti prevodu/nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a upravili procesnú stránku využívania 
inštitútu osobitného zreteľa tak, aby na jednom zasadnutí zastupiteľstva bol prerokovaný spôsob prevodu/nájmu 
majetku a na ďalšom zasadnutí prerokovaný samotný prevod/nájom majetku. 
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Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1764/06 z 25.06.2020 vykonali: 

 
Ing. Tomáš Revay, vedúci kontrolnej skupiny 
Ing. Jana Kvasnicová, členka kontrolnej skupiny 
Mgr. Tomáš Sádecký, člen kontrolnej skupiny 
Ing. Slavomír Škyrta, člen kontrolnej skupiny 
 
kontrolu VÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku, ktorej účelom bolo preveriť a zhodnotiť stav dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych predpisov pri využívaní verejných prostriedkov a majetku a vypracovali protokol 
o výsledku kontroly. 
 

Kontrola bola vykonaná v čase od 13.07.2020 do 18.12.2020 v kontrolovanom subjekte  
 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín, IČO 36126624 
 
za kontrolované obdobie:  2018 - 2019. 
 

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov  
medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI).  

 
Predmetom kontroly bolo: 
1. Zostavenie a plnenie rozpočtu VÚC 
2. Využívanie verejných prostriedkov  
3. Nakladanie s majetkom VÚC 

 
Počas výkonu kontroly bolo zistené 
 
1. Zostavenie a plnenie rozpočtu VÚC 

1.1 Rozpočtový proces 

TSK v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy vydal smernicu na zostavenie návrhu rozpočtu TSK účinnú od 01.02.2018, ktorá bola upravená 
dodatkami s účinnosťou od 01.01.2019 a 01.01.2020. Smernica upravovala proces zostavenia návrhu rozpočtu TSK 
na príslušný rozpočtový rok, termíny plnenia jednotlivých úloh a zodpovednosť za ich plnenie,  rozpis rozpočtu po jeho 
schválení zastupiteľstvom TSK, vykonávanie zmien schváleného rozpočtu vrátane zmien jednotlivých programov, 
kontrolu plnenia rozpočtu v priebehu rozpočtového roka a zostavenie záverečného účtu TSK po skončení príslušného 
rozpočtového obdobia. Súčasťou smernice bol harmonogram pre zostavenie návrhu rozpočtu TSK. Kontrolou 
dodržiavania smernice bol poverený riaditeľ úradu TSK. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu zverejňoval TSK na úradnej 
tabuli a na webovom sídle najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva TSK.  

 
Rozpočet TSK na roky 2018 a 2019 bol zostavený ako programový, súčasťou ktorého boli stanovené zámery 

rozvoja územia najmenej na tri rozpočtové roky. Štruktúra návrhu rozpočtu bola vo vnútornom členení: bežný rozpočet, 
kapitálový rozpočet a finančné operácie. V kontrolovanom období bol bežný rozpočet zostavený ako prebytkový 
a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu 
a prebytkom finančných operácií. Celkový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.  

 
Obyvatelia Trenčianskeho kraja mali možnosť pripomienkovať návrhy rozpočtu TSK na roky 2018 a 2019 

v písomnej forme alebo elektronicky. V kontrolovanom období neboli doručené pripomienky zo strany verejnosti. Návrhy 
rozpočtov TSK na roky 2018 a 2019 boli zverejnené v zákonom stanovenej  lehote a to minimálne 15 dní 
pred zasadnutím zastupiteľstva.  

 
Pred schválením návrhov rozpočtov TSK za roky 2018 a 2019 predložil HK TSK stanoviská HK k návrhom 

rozpočtov. Stanoviská boli zamerané na súlad návrhov rozpočtov so všeobecne platnými právnymi predpismi 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

7 

ako aj na správnosť a úplnosť návrhov rozpočtu. Pri kontrole stanovísk HK bolo zistené, že vykazovali veľkú zhodu 
v štruktúre, v skladbe textu ako aj rovnaké oblasti, ktoré mohli ovplyvňovať plnenie a čerpanie rozpočtu a vykazovali tak 
značnú mieru formálnosti. Zároveň kontrola preukázala, že v stanoviskách HK k návrhom rozpočtov na roky 2018 
a 2019 nebola uvedená informácia, že program Administratíva v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy neobsahoval zámer. Kontrolné zistenie je uvedené v bode 1.2 tohto protokolu o výsledku kontroly. 
 
Tabuľka č.1 Prehľad o plnení rozpočtu a o výsledku hospodárenia VÚC vrátane RO v eur 

Zdroj: TSK 
 

Rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 bol schválený uznesením TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017. Príjmová 
časť rozpočtu bola plnená na 88,22 %. Bežné príjmy boli k 31.12.2018 boli plnené vo výške 147 060 118,04 eur - 
103,06 %. Kapitálové príjmy boli k 31.12.2018 plnené vo výške 6 717 118,04 eur - 21,25 %. Výdavková časť rozpočtu 
bola čerpaná na 72,59 %. Z toho bežné výdavky boli k 31.12.2018 čerpané vo výške 122 579 073,11 eur - 97,17 %. 
Kapitálové výdavky boli k 31.12.2018 čerpané vo výške 20 171 234,64 eur - 28,64 %. Príjmové finančné operácie boli 
plnené na 104,49 % a výdavkové finančné operácie čerpané na 141,55 %. 

 
Rozpočet TSK na roky 2019 - 2021 bol schválený uznesením TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018. Príjmová 

časť rozpočtu bola plnená na 85,32 %. Bežné príjmy boli k 31.12.2019 boli plnené vo výške 161 030 642,56 eur -   
100,99 %. Kapitálové príjmy boli k 31.12.2019 plnené vo výške 5 850 568,33 eur - 16,19 %. Výdavková časť rozpočtu 
bola čerpaná na 73,65 %. Bežné výdavky boli k 31.12.2019 čerpané vo výške 139 019 241,59 eur - 97,00 %. Kapitálové 
výdavky boli k 31.12.2019 čerpané vo výške 27 792 524,68 eur - 33,41 %. Príjmové finančné operácie boli plnené          
na 102,99 % a výdavkové finančné operácie čerpané na 140,22 %. 

 
Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení samostatných účtov RO - bežný rozpočet                                 

k 31.12.2018 vykázal prebytok 24 472 312,23 eur, kapitálový rozpočet schodok 13  454 116,60 eur. Prebytok 
rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 11 018 195,63 eur bol upravený o zostatok finančných operácií v celkovej 
výške 22 302 311,08 eur. Po vysporiadaní zostatku finančných operácií a následne po  vylúčení nevyčerpaných účelovo 

Ukazovateľ 

Rok 2018 Rok 2019 

Index 
2019/2018 

v % 
schválený 
rozpočet 

upravený 
 rozpočet 

skutočnosť 
% 

plnenia 
schválený 
rozpočet 

upravený 
 rozpočet 

skutočnosť 
% 

plnenia 

Bežné príjmy 139 522 144,00 142 692 986,00 147 060 118,04 103,06 152 357 172,00 159 456 248,00 161 030 642,56 100,99 109,50 

Kapitálové príjmy  28 316 047,00 31 615 385,00 6 717 118,04 21,25 36 037 188,00 36 128 379,00  5 850 568,33 16,19 87,10 

Príjmy spolu 167 838 191,00 174 308 371,00 153 777 236,08 88,22 188 394 360,00 195 584 627,00 166 881 210,89 85,32 108,52 

Bežné výdavky 120 257 935,00 126 144 384,00 122 579 073,11 97,17 130 289 855,00 143 321 730,00 139 019 241,59 97,00 113,41 

Kapitálové výdavky 49 434 568,00 70 507 825,00 20 171 234,64 28,61 63 015 634,00 83 183 055,00 27 792 524,68 33,41 137,78 

Výdavky spolu 169 692 503,00 196 652 209,00 142 750 307,75 72,59 193 305 489,00 226 504 785,00 166 811 766,27 73,65 116,86 

Bežný rozpočet 
(prebytok/schodok) 

19 264 209,00 16 548 602,00 24 481 044,93 x 22 067 317,00 16 134 518,00 22 011 400,97 x x 

Kapitálový rozpočet 
(prebytok/schodok) 

-21 118 521,00 -38 892 440,00 -13 454 116,60 x -26 978 446,00 -47 054 676,00 -21 941 956,35 x x 

Výsledky hospodárenia 
(prebytok/schodok) 

-1 854 312,00 -22 343 838,00 11 026 928,33 x -4 911 129,00 -30 920 158,00 69 444,62 x x 

Príjmové operácie 4 096 464,00 24 586 040,00 25 690 490,32 104,49 7 153 481,00 33 162 510,00 34 153 796,93 102,99 132,94 

Výdavkové operácie 2 242 152,00 2 242 202,00 3 173 897,77 141,55 2 242 352,00 2 242 352,00 3 144 300,03 140,22 99,07 

Finančné operácie 
(prebytok/schodok) 

1 854 312,00 22 343 838,00 22 516 592,55 x 4 911 129,00 30 920 158,00 31 009 496,90 x x 

Príjmová časť rozpočtu 
vrátane finančných operácií 

171 934 655,00 198 894 411,00 179 467 726,40 90,23 195 547 841,00 228 747 137,00 201 035 007,82 87,89 112,02 

Výdavková časť rozpočtu 
vrátane finančných operácií 

171 934 655,00 198 894 411,00 145 924 205,52 73,37 195 547 841,00 228 747 137,00 169 956 066,30 74,30 116,47 

Výsledky hospodárenia 
vrátane finančných operácií 

0,00 0,00 33 543 520,88 x 0,00  0,00 31 078 941,52 x x 
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určených prostriedkov poskytnutých v  predchádzajúcom rozpočtovom roku zo  štátneho rozpočtu a z rozpočtu 
Európskej únie v celkovom objeme 3 707 399,72 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných 
zábezpek v  celkovom objeme 172 887,66 eur a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej 
banky Rady Európy v objeme 3 722 175,76 eur bol zostatkom finančných prostriedkov TSK k 31.12.2018 prebytok 
v celkovom objeme 25 718 043,57 eur.  

 
Bežný rozpočet TSK po vylúčení samostatných účtov RO k 31.12.2019 vykázal prebytok 21 908 760,97 eur 

a kapitálový rozpočet schodok 21  941 956,35 eur. Schodok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 33 195,38 eur, 
ktorý bol upravený o zostatok finančných operácií v celkovej výške 30 800 036,00 eur bol zostatkom finančných 
prostriedkov TSK k 31.12.2019. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a následne po vylúčení nevyčerpaných 
účelovo určených prostriedkov poskytnutých v  predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu 
Európskej únie v celkovom objeme 3 490 161,53 eur, ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných 
zábezpek v celkovom objeme 317 689,99 eur a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej 
banky Rady Európy v objeme 1 932 888,73 eur bol  zostatkom finančných prostriedkov TSK k 31.12.2019 prebytok 

v celkovom objeme 25 026 100,37 eur. Zostatok finančných prostriedkov za rok 2018 a rok 2019 bol použitý na tvorbu 

rezervného a peňažného fondu. 
 

Neplnenie kapitálového rozpočtu v rokoch 2018 a 2019 bolo ovplyvnené nerealizovaním projektov TSK 
z eurofondov. Oneskorená implementácia projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných 
fondov a štátneho rozpočtu bola spôsobená neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania 
zmlúv. Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP niekedy uplynulo až šesť mesiacov, 
čo výrazne ovplyvňovalo celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania boli zmluvy s dodávateľmi 
uzatvárané až po nadobudnutí účinnosti zmlúv a po vykonaní kontroly dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim 
orgánom resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Ďalšie obmedzenia a časový posun spôsoboval samotný proces 
verejného obstarávania, nezáujem  uchádzačov a z  toho vyplývajúca potreba opätovného vyhlasovania súťaží, 
administratívna náročnosť a lehoty dané legislatívou verejného obstarávania  a následne aj čas potrebný na vykonanie 
kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom. Keďže lehoty výkonu kontrol nebolo možné skrátiť, neprimerane 
sa tak predlžoval proces verejného obstarávania, ako aj čas od vyhodnotenia ponúk po podpis  dodávateľských zmlúv, 
čo spôsobilo oneskorenie začiatku prác, ako aj oneskorenie čerpania finančných prostriedkov. 

 
Rozpočtové opatrenia boli vykonané na základe úpravy rozpočtu schválenej zastupiteľstvom TSK, ďalej        

na základe prijatia účelovo určených prostriedkov v súlade s § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a z dôvodu úpravy rozpočtu v kompetencii predsedu TSK. Návrhy zmien rozpočtu obsahovali dôvodovú 
správu, žiadosť o zmenu účelu rozpočtových prostriedkov, žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov. Kontrola 
preukázala, že zmeny rozpočtu po 31.08. súviseli najmä s reálnou úpravou jednotlivých položiek rozpočtu, pričom však 
nezvyšovali schodok rozpočtu TSK.  

V roku 2018 boli schválené v zastupiteľstve dve zmeny rozpočtu, ktoré sa týkali: 
- legislatívnych zmien, v súvislosti s vysporiadaním preukázanej straty SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s., 
- zmien v oblasti projektov a investičných akcií realizovaných úradom TSK ako aj organizáciami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK, 
- zámeru TSK obstarať objekt s priľahlými pozemkami vo vlastníctve mesta Trenčín, v ktorom v súčasnosti sídli 

Športové gymnázium Trenčín,  
- zmeny zákona o zdravotnej starostlivosti, v zmysle ktorej sa zmenil s účinnosťou od 01.01.2018 systém uhrádzania 

ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. 
 

V roku 2019 boli schválené v zastupiteľstve dve zmeny rozpočtu, ktoré sa týkali: 
- legislatívnych zmien stanovujúcich s účinnosťou od 01.01.2019 poskytovať zamestnancom príspevky na rekreáciu, 

ako aj o zmeny v oblasti projektov a investičných akcií realizovaných TSK aj organizáciami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK, 

- úhrady záväzkov z titulu neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2018 zmluvným dopravcom SAD 
Trenčín, a. s. a SAD Prievidza, a. s., 

- ozdravenia funkčnosti siete stredných škôl v kraji s dôrazom na uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.  
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Po druhej úprave rozpočtu v zastupiteľstve TSK ďalšie úpravy rozpočtu vykonával len predseda TSK. 
O zmenách rozpočtu bola v kontrolovanom období vedená operatívna evidencia. Kontrolovaný subjekt vypracoval 
sumarizačnú tabuľku, v ktorej boli zahrnuté jednotlivé zmeny a úpravy rozpočtu rozčlenené podľa hlavných kategórií 
a odvetví. Schválené úpravy rozpočtu boli zverejnené na webovej stránke. Zmeny rozpočtu vykonané po 31.08.2018 
a 31.08.2019 nezvyšovali schodok rozpočtu.  

TSK vykonával kontrolu plnenia rozpočtu v štyroch úrovniach. Po skončení každého mesiaca spracovával 
finančný odbor prehľad o plnení rozpočtu TSK, mesačne vykonal zber, triedenie a uchovávanie informácií o finančnom 
plnení programov. Spracované údaje v tabuľkovej forme boli elektronicky odosielané riaditeľovi úradu TSK, 
ako aj všetkým vedúcim jednotlivých organizačných zložiek a zamestnancom organizačných zložiek, ktorí sledovali 
a evidovali plnenie príjmov a čerpanie výdavkov. Súčasne bola spracovaná správa o hospodárení TSK, ktorá okrem 
prehľadu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov obsahovala aj údaje o stave a vývoji pohľadávok a záväzkov TSK. 
V neposlednom rade obsahoval prehľad o vývoji daňových príjmov TSK. Správa bola zverejnená v intranetovej knižnici 
TSK pre predsedu a podpredsedov TSK a poslancov zastupiteľstva TSK. Priebežná správa o hospodárení 
a ekonomickej situácií TSK bola každé dva mesiace prerokovaná na Komisii pre financie, rozpočet a investície 
zastupiteľstva TSK, ktorá sledovala a vyhodnocovala plnenie príjmov a čerpanie výdavkov. 

 Zároveň TSK mesačne poskytoval potrebné údaje o svojom hospodárení MF SR, a to prostredníctvom 
RIS SAM. Po vykonaní účtovnej uzávierky k 30.06. bežného rozpočtového roka na základe podkladov od organizačných 
útvarov TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti spracoval odbor finančný súhrnne vyhodnotenie plnenia 
rozpočtu TSK vrátane monitorovania programov podľa schválenej programovej štruktúry (monitorovacia správa). 
Monitorovacia správa obsahovala porovnanie plánovaných a dosiahnutých  výsledkov, vrátane posúdenia prípadného 
nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom, komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia 
plánovaných výstupov alebo výsledkov. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.06. bežného rozpočtového roka vrátane 
monitorovacej správy prerokovalo zastupiteľstvo TSK, po predchádzajúcom prerokovaní v príslušných komisiách. 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu zverejnil TSK na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na webovom sídle úradu aspoň 
15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Po skončení rozpočtového roka odbor finančný spracoval súhrnne údaje 
o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu.  

V období rokov 2018 a 2019 úrad neposkytol návratnú finančnú výpomoc. Táto bola naposledy poskytnutá 
v rozpočtovom roku 2013 Rozvojovej agentúre TSK n. o. za účelom financovania a spolufinancovania projektov 
„Spoločne pre inovácie – SPI“, „OSAIS – výskum dopadov štátnej pomoci“ a „Mobilné prihraničie – MP“. Ukončenie 
projektov v roku 2014 súviselo so sťaženou možnosťou uplatnenia sa na trhu a preto bola nezisková organizácia 
zrušená formou likvidácie. 

 
Vyhodnotenie plnenia programov TSK k 31.12.2018 a k 31.12.2019 rozpočtového roka bolo zahrnuté 

v záverečných účtoch TSK. Zastupiteľstvo TSK uzneseniami rozhodlo, že prebytky rozpočtu TSK budú zdrojom 
na tvorbu peňažného a rezervného fondu. 
 
1.2 Zabezpečenie činnosti úradu VÚC (program Administratíva) 
 

V sledovanom období mal TSK vypracované rôzne koncepcie zamerané na oblasť školstva, rozvoj 
informačných systémov, enviromentálnej výchovy či Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  Platnú a účinnú 
koncepciu alebo stratégiu rozvoja svojho úradu, v ktorej by bol stanovený rámec pre ďalší rozvoj VÚC a jeho 
smerovanie nemal vypracovanú.  

Administratíva (podporné prierezové činnosti) úradu TSK boli v kontrolovanom období rokov 2018 – 2019 
v programovom rozpočte uvedené v štyroch programoch, ktoré boli ďalej vnútorne členené na 12 podprogramov a osem 
prvkov.  

 
Tabuľka č. 2 Prehľad počtu cieľov a merateľných ukazovateľov programov administratívy v rokoch 2018 – 2019  

Program/Podprogram/prvok 

Rok 2018 Rok 2019 

cieľov 
merateľných 
ukazovateľov 

cieľov 
merateľných 
ukazovateľov 

1. Plánovanie manažment a kontrola 9 25 10 24 

1.1 Manažment samosprávneho kraja  3 7 3 9 

1.1.1 Výkon funkcie predsedu a podpredsedov  1 1 1 2 
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1.1.2 Zasadnutia orgánov kraja  1 5 1 5 

1.1.3 Petície, sťažnosti, podania  1 1 1 2 

1.2 Medzinárodné vzťahy  2 5 2 4 

1.3 Kontrola 1 5 1 5 

1.4 Daňová a rozpočtová politika  2 7 2 4 

1.4.1 Audit 1 3 1 1 

1.4.2 Rozpočtová politika účtovníctvo  1 4 1 3 

1.5 Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách 
a združeniach  

1 1 2 2 

2. Propagácia a marketing 3 7 2 6 

2.1 Propagácia kraja 3 7 2 6 

2.1.1 Veľtrhy a výstavy 1 1 0 0 

2.1.2 Mediálna propagácia TSK 1 4 1 3 

2.1.3 Propagácia kraja a reklama  1 2 1 3 

3. Interné služby 11 35 10 24 

3.1 Právne služby 1 4 2 3 

3.2 Verejné obstarávanie  1 6 1 6 

3.3 Správa nehnuteľného majetku  5 12 3 8 

3.4 Informačný a komunikačný systém  1 8 1 4 

3.5 Autodoprava 1 3 2 1 

3.6 Materiálové zabezpečenie  2 2 1 1 

11. Administratíva 3 3 3 3 

Spolu 26 70 25 57 

Zdroj: NKÚ SR 
 

Každý zo spomínaných programov mal stanovený zámer, okrem programu Administratíva. Kontrolou bolo 
zistené, že program Administratíva, nemal jasne stanovený všeobecný, jednoduchý a stručný zámer, ktorý by vyjadroval 
budúci želaný stav, ktorý plánoval úrad dosiahnuť. V uvedenom programe boli zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom 
úradu, ktoré nebolo možno rozpočítať do ostatných existujúcich programov. V priebehu výkonu kontroly bol pri rozpočte 
TSK na roky 2021 – 2023 doplnený zámer programu Administratíva v znení „Efektívna administratíva podporujúca 
plnenie výsledkov a účinná personálna politika“. Neurčením zámeru programu Administratíva v rozpočte na rok 2018 
a 2019 bolo porušené ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého 
rozpočet VÚC obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude VÚC realizovať z výdavkov rozpočtu VÚC a v zmysle manuálu 
pre tvorbu programových štruktúr, podľa ktorého každý program obsahuje zámer, ciele a merateľné ukazovatele.  

Napriek istým zmenám programov týkajúcich sa administratívy v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018, možno 
programovú štruktúru, zámery a ciele považovať za stabilné, umožňujúce sledovať pokrok a hodnotenie plnenia cieľov 
v dlhšom časovom horizonte. Stabilita programu je potrebná pre dlhodobejšie plánovanie. Bez výraznejšej a podstatnej 
zmeny ostali aj komentáre programov a podprogramov.  

Zodpovednosť za plnenie zámerov a cieľov bola vo väčšine programov a podprogramov určená, boli to vždy 
oddelenia, prípadne odbory ktoré zodpovedali za daný program, nebola presne určená konkrétna osoba. Každý 
podprogram a prvok mal určenú zodpovednosť za jeho plnenie a hodnotenie. 

V priebehu kontrolovaného obdobia sa štruktúra a zámery vybraných programov a podprogramov nemenili. 
Zámermi programov TSK v oblasti administratívy – podporných prierezových činností boli počas celého kontrolovaného 
obdobia:  
 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola  - „Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov“, 
 Program 2 Propagácia a marketing – „Trenčiansky kraj bude známy aj za hranicami Slovenska“, 
 Program 3 Interné služby –„Flexibilné, účinné a efektívne interné služby“, 
 Program 11 Administratíva – bez zámeru. 

 
Zámery programov súvisiacich s chodom úradu boli po formálnej stránke formulované správne ako vízia 

do budúcnosti ako budúci želaný stav, s výnimkou programu Administratíva, ktorý nemal zámer naformulovaný. 
Čiastkové zámery podprogramov neboli vždy formulované správne ako budúci želaný stav. Podprogram 1.3 Kontrola 
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mal naformulovaných viac zámerov v jednom a v podprograme 1.5 Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách 
a združeniach bol zámer nesprávne formulovaný nakoľko „presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja“ 
nepopisoval budúci želaný stav. Zámer podprogramu 3.3 Správa nehnuteľného majetku bol naformulovaný 
komplikovane, obsahoval viac zámerov v jednom. Podprogram 3.6 Materiálové zabezpečenie mal nesprávne 
formulovaný zámer, ktorým nebol naznačený budúci želaný stav, napr. plynule fungujúci úrad. Pri návrhu rozpočtu TSK 
na roky 2021 – 2023 došlo zo strany jednotlivých odborov Úradu TSK k prehodnoteniu jednotlivých programov, 
stanoveniu zámerov, cieľov a konkrétnych merateľných ukazovateľov.  

 
Ciele podprogramov boli formulované správne v súlade s odporúčanou metodikou MF SR na tvorbu 

programového rozpočtu. Boli konkrétne, merateľné a dosiahnuteľné. Tieto ciele podprogramov, resp. prvkov boli časovo 
ohraničené na obdobie jedného kalendárneho roka, nie dlhšie časové obdobia. Všetky ciele programov administratívy 
boli krátkodobé. Mali byť splnené v priebehu jedného kalendárneho roka. Programový rozpočet nepočítal so žiadnou 
postupnosťou krokov, postupným plnením cieľov v priebehu dlhšieho časového obdobia.  

 
Merateľné ukazovatele sa v priebehu roku nemenili, menili sa vždy až pri tvorbe nového programového 

rozpočtu. Každý program, podprogram mal určený cieľ a merateľný ukazovateľ, v niektorých prípadoch aj viac ako 
jeden. V programoch administratívy výrazne prevyšovali výstupovo orientované ciele, s výnimkou dvoch cieľov, kedy 
bol výsledkovo orientovaný (podprogram 1.2 Medzinárodné vzťahy a 3.5 Autodoprava). Avšak v tomto prípade 
v podprograme 1.2 Medzinárodné vzťahy, ktorého cieľom bolo „zvýšiť úroveň vzťahov a medzinárodnej spolupráce 
na podporu všestranného rozvoja kraja“ chýbalo obdobie oproti ktorému by sa dalo dané zvýšenie porovnávať. 
V prípade podprogramu 3.5 Autodoprava opäť chýbalo obdobie, oproti ktorému by sa zníženie porovnávalo. Merateľné 
ukazovatele boli stanovené ako výstupové (100 % v obidvoch rokoch kontrolovaného obdobia).  

Celkovo 47 % merateľných ukazovateľov v roku 2018 a 2019 logicky súviselo s cieľmi, ktoré mali merať 
a hodnotiť. Čiastočne s určenými cieľmi logicky súviselo 11  % merateľných ukazovateľov.  

V sledovanom období rokov 2018 a 2019 bolo celkovo 15 merateľných ukazovateľov stanovených nevhodne, 
čo predstavuje 12 % z celkového počtu, pretože logicky nesúviseli s cieľmi, ktoré mali merať a hodnotiť.  

Merateľný ukazovateľ „počet prijatých/odoslaných zásielok“, ktorého cieľom bolo zabezpečiť kvalitné služby 
registratúrneho strediska nevypovedal o kvalite služieb podateľne. Cieľom podprogramu informačný a komunikačný 
systém bolo zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém, avšak ukazovateľ „počet návštevníkov web 
stránky TSK za rok“ nesúvisel so spoľahlivosťou IKT. Stanovenie počtu predajov nehnuteľného majetku a počtu 
uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom prebytočného majetku v rámci podprogramu 3.3 Správa nehnuteľného 
majetku nesúviselo so zabezpečením efektivity. Cieľ podprogramu 1.2 Medzinárodné vzťahy bol stanovený 
ako výsledkovo orientovaný, a vzhľadom k tomu neboli merateľné ukazovatele správne stanovené. Ukazovateľ výstupu 
ku výsledkovo orientovanému cieľu by mal mať určené porovnávacie obdobie. Cieľom podprogramu 1.4 Daňová 
a rozpočtová politika bolo zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu, avšak merateľný 
ukazovateľ „počet druhov predkladaných výkazov na MF SR“ za rok logicky nesúvisel s uvedeným cieľom. Merateľný 
ukazovateľ „počet organizácií a združení v ktorých je TSK členom“ stanovený v podprograme 1.5 Členstvo TSK 
v samosprávnych organizáciách a združeniach nebol vhodne stanovený, nakoľko počet členstiev nehovorí o účinnosti 
presadzovania záujmov. Vhodným ukazovateľom by bol počet alebo percento presadených záujmov. Podprogram 
2.1 Propagácia kraja s cieľom zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu kraja nemal správne stanovený 
merateľný ukazovateľ „počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok“ nakoľko tu chýbal ukazovateľ nápaditosti 
prezentácie kraja. Cieľom podprogramu 3.1 Právne služby bolo hlavne zabezpečiť profesionálne a účinné právne 
zastupovanie TSK avšak merateľný ukazovateľ „počet odkontrolovaných a zverejnených zmlúv uzatvorených TSK 
za rok“ nesúvisel s profesionalitou a účinnosťou právneho zastupovania. Stanovenie nesprávnych merateľných 
ukazovateľov malo vplyv na účinnosť plnenia cieľov administratívy – podporných prierezových činností.  

 
Prehľad čerpania výdavkov vybraných programov a podprogramov programového rozpočtu TSK, týkajúcich 

sa zabezpečenia personálneho, materiálneho a technického chodu úradu bol spracovaný v nasledujúcej tabuľke.  
 
Tabuľka č. 3 Výdavky na činnosť úradu VÚC v eur  

Program / podprogram Čerpanie finančných prostriedkov  Rozdiel             
2019 - 2018 

(-pokles, + nárast) 2018 2019 

Plánovanie, manažment a kontrola celkovo, z toho: 1 292 246,90  1 172 504,48  -119 742,42 

Manažment samosprávneho kraja 504 848,64  488 221,84  -16 626,80 
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Medzinárodné vzťahy 10 239,95  12 144,14  1 904,19 

Kontrola 234 498,31  274 153,40  39 655,09 

Daňová a rozpočtová politika  37 660,00  30 835,10  -6 824,90 

Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach  505 000,00  367 150,00  -137 850,00 

Propagácia a marketing, z toho  255 940,45  260 904,67  4 964,22 

Propagácia kraja  255 940,45  260 904,67  4 964,22 

Interné služby, z toho  3 070 749,17  3 690 640,54  619 891,37 

Právne služby 22 046,12  31 705,76  9 659,64 

Verejné obstarávanie  64 980,00  84 557,00  19 577,00 

Správa nehnuteľného majetku 1 034 683,93  1 184 294,18  149 610,25 

Informačný a komunikačný systém  1 770 978,76  2 145 673,96  374 695,20 

Autodoprava 143 189,17  204 616,54  61 427,37 

Materiálové zabezpečenie  34 871,19  39 793,10  4 921,91 

Administratíva 7 353 619,26  7 246 185,61  -107 433,65 

Spolu  11 972 555,78  12 370 235,30 397 679,52 

Zdroj: NKÚ SR 
 

Celkové výdavky TSK dosiahli v roku 2019 objem 166 811 766,27 eur, čo bolo čerpanie na 73,65 % 
z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov. V roku 2018 dosiahli celkové výdavky TSK sumu 142 750 307,75 eur, 
čo bolo čerpanie na 72,59 % z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 

V roku 2018 dosiahli výdavky na zabezpečenie personálneho, materiálneho a technického zabezpečenia 
činnosti úradu TSK sumu 11 972 555,78 eur, čo predstavovalo 8,38 % z celkových výdavkov. Za rok 2019 dosiahli 
spomenuté výdavky 12 370 235,30 eur, čo predstavovalo 7,42 % z celkových výdavkov. Medziročný nárast v čerpaní 
výdavkov na zabezpečenie činností úradu mierne stúpal.  

 
V programe Administratíva boli zahrnuté výdavky TSK spojené s fungovaním úradu TSK, ktoré nebolo možné 

rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. V roku 2018 boli rozpočtované finančné prostriedky 
v celkovom objeme 6 978 755 eur a k 31.12.2018 dosiahli rozpočtované finančné prostriedky na tomto programe objem 
7 353 619,26 eur. Tieto výdavky zahŕňali aj vrátené zábezpeky v objeme 916 403,67 eur, ktoré neboli v zmysle 
metodického usmernenia MF SR rozpočtované a uvádzala sa len dosiahnutá skutočnosť. Tieto výdavky zahŕňali bežné 
výdavky vo výške 4 194 352,49 eur, kapitálové výdavky vo výške 784,80 eur a výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a finančnými pasívami vo výške 3 158 481,97 eur.  

Bežné výdavky v roku 2018 zahŕňali finančné prostriedky čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania a poistky a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich nárastu.  

K 31.12.2019 boli v uvedenom programe z rozpočtovaného objemu čerpané výdavky vo výške 
7 246 185,61 eur. Tieto výdavky zahŕňali bežné výdavky vo výške 4 150 663,92 eur, kapitálové výdavky vo výške 
29 098,88 eur a výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami vo výške 3 066 422,81 eur.  

Bežné výdavky v roku 2019 zahŕňali finančné prostriedky čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania a poistky a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich nárastu 
a to o 11,17 %. Ďalšiu časť tvoria tovary a služby, v rámci týchto výdavkov došlo k ich nepatrnej úspore. V rámci 
kapitálových výdavkov boli čerpané výdavky na úrovni 38,48 %. 

 
Pokles výdavkov bol zaznamenaný v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola v podprogramoch 

Manažment samosprávneho kraja o 16 626,80 eur, Daňová a rozpočtová politika o 6 824,90 eur, Členstvo TSK 
v samosprávnych organizáciách a združeniach o 137 850,00 eur. V programe Administratíva bol zaznamenaný pokles 
výdavkov o 107 433,65 eur. V rámci ostatných spomínaných programov a ich podprogramov bol zaznamenaný mierny 
nárast výdavkov, najviac v položke Informačný a komunikačný systém o 374 695,20 eur.  

 
Pod externými službami vrátane dohôd o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru boli zahrnuté služby 

potrebné na zabezpečenie verejných statkov - činnosti/agendy úradu VÚC vykonávané mimo pracovného pomeru 
zamestnancov úradu VÚC (napr. vypracovanie analýz, externé právne služby, externé poradenské služby, externé 
služby verejného obstarávanie, prevádzka a služby IT a pod.). 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

13 

Kontrolou bolo preverené, ako boli vynaložené výdavky na externé služby úradu VÚC celkom a vo vybraných 
oblastiach za kontrolované obdobie rokov 2015 – 2019. Zároveň bolo kontrolou potrebné preveriť, v ktorej oblasti 
najviac využíval VÚC externých pracovníkov.  

Pomer výdavkov na externé služby úradu VÚC vrátane dohôd o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru 
k mzdovým výdavkom úradu VÚC v rokoch 2015 – 2019 bol spracovaný do tabuľky externé služby TSK.  

 
 Tabuľka č. 4 Výdavky na externé služby úradu VÚC 

Služby zabezpečované úradom VÚC 

Rok 2015 až 2019 

Priemerné ročné 
výdavky na externé 

služby (v eur) 

Priemerný pomer výdavkov 
na externé služby 

k mzdovým výdavkom 
(vrátane výdavkov na 
zdravotné a sociálne 

poistenie) zamestnancov 
úradu VÚC (v %) 

služby zabezpečované úradom celkom 1 479 293,10 44,74 

z toho     

administratívne služby 1 472 730,35  47,32 

špecializované administratívne služby (doprava, zdravotníctvo, kultúra, školstvo, 
sociálne, krízové riadenie, civilná ochrana, regionálny rozvoj, cestovný ruch) 

114 803,25  8,29 

regionálny rozvoj +  SORO 83 525,50  16,21 

administratívne prierezové činnosti (všetko ostatné vrátane útvar HK, vnútornej 
kontroly, recepcia, podateľňa a iné) 

1 357 927,10  79,72 

verejné obstarávanie (metodika a výkon verejného obstarávania) 77 165,60  180,80 

prevádzka a služby IT (prevádzka IT - helpdesk, výdaj a správa počítačov, telefónov, 
správa IT systémov, projekty IT) 

1 210 602,76  896,60 

právne služby úradu VÚC 52 036,64  35,21 

ochrana majetku (strážna a bezpečnostná služba) 6 486,30  0,00 

kancelária predsedu VÚC, podpredsedov VÚC a riaditeľa úradu VÚC (administratívna 
podpora, poradcovia) 

0,00  0,00 

podporné služby (šoféri, upratovači, údržbári) 6 562,75 3,43 

Zdroj: TSK  
 

Pri kontrole boli preverené výdavky úradu na služby zabezpečované úradom VÚC z hľadiska vynaložených 
mzdových výdavkov vykonávaných internými zamestnancami v pomere k externým výdavkom. Išlo o administratívne 
služby - špecializované administratívne služby a regionálny rozvoj. 

Celkový počet zamestnancov prepočítaný (kmeňový zamestnanci úradu spolu so zamestnancami na dohodu 
o vykonaní práce) v  sledovanom období od roku 2015- 2019 bol v priemere od 153,10 – 158,60; v roku 2019 bol 
aktuálny stav 155,66 zamestnancov. Priemerný pomer  výdavkov za roky 2015 – 2019 na služby zabezpečené úradom 
celkom bol 1 479 293,10 eur, čo predstavovalo 44,74 % pomeru externých výdavkov k mzdovým výdavkom.  

Z celkového počtu zamestnancov úradu, vykonávalo v roku 2019 administratívne služby 142,67 zamestnancov 
a podporné služby (ako sú šoféri, upratovači, údržbári) 13 zamestnancov. Je možné skonštatovať, že počet 
zamestnancov od roku 2015 stúpal len mierne, čo sa týka podporných zamestnancov bol stav rovnaký od roku 2015 
do roku 2019. Najmenej interných zamestnancov zabezpečovalo činnosti zamerané na verejné obstarávanie, priemerný 
pomer externých výdavkov k mzdovým výdavkom v sledovanom období bol až 180,80 %. Najvyšší podiel externých 
výdavkov k mzdovým výdavkom VÚC tvorila položka – prevádzka a služby IT (prevádzka IT – helpdesk, výdaj a správa 
počítačov, telefónov, správa IT systémov, projekty IT). 
 

Na prevádzku a služby IT úrad využíval služby externých spoločností. Od roku 2015 klesal počet interných 
zamestnancov, zvyšovali sa výdavky za externé služby. Výdavky na zabezpečenie a prevádzku IT služieb tvorili 
najväčšiu položku. Najvyššie výdavky dosiahol VÚC v roku 2017 v sume 1 650 560,24 eur. Priemerná suma výdavkov 
za sledované obdobie na zabezpečenie prevádzky IT bola 1 210 602,76 eur, v pomere k mzdovým výdavkom úradu 
v danej oblasti to bolo nárast o 896,60 %. Kontrola preukázala, že výdavky na prevádzku a služby IT boli fakturované 
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prevažne na jednu spoločnosť, ktorá v roku 2018 fakturovala služby v sume 773 535,60 eur a v roku 2019 v sume 
772 685,03 eur.  
 

Podľa vyjadrenia TSK v súčasnej dobe nie je schopný zamestnať a zaplatiť potrebný počet zamestnancov, ktorí 
by pokryli oblasť prevádzky IT. S prihliadnutím na charakter služieb, ktoré sú predmetom externých dodávok v oblasti 
riešenia IT problémov vyhodnotil TSK pre súčasnú situáciu ako výhodnejšiu variantu zabezpečiť správu IT 
prostredníctvom dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Prostredníctvom tohto riešenia sa TSK 
pokúša vyriešiť akútne problémy, ktoré neznesú odklad a priebežne zároveň rieši personálnu politiku v oblasti správy IT. 
TSK si však nemôže dovoliť zanedbať riešenie IT problémov resp. riziko vzniku havárie IT zariadení, z toho dôvodu 
naďalej využíval služby zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru. Cieľom takéhoto riešenia bolo zlepšenie kvality IT prevádzky, zabezpečenie bezproblémového fungovania 
a zároveň obsadenie špecialistu pre oblasť IT. TSK však aj do budúcna nevylučuje potrebu riešenia eventuálnych havárii 
prostredníctvom outsourcingu služieb, nakoľko obsadenie špecialistu pre oblasť IT, ktorý by pokryl všetky potreby 
pre oblasť IT v rámci TSK by bolo veľmi nákladné a v konečnom dôsledku ťažko dosiahnuteľné z pohľadu vhodného 
finančného ohodnotenia. 

V oblasti verejného obstarávania (metodika a výkon verejného obstarávania) mal úrad v sledovanom období 
rovnaký počet interných zamestnancov. Výdavky na externé služby v porovnaní k mzdovým výdavkom VÚC 
v sledovanom období stúpali. Priemerné výdavky na externé služby boli vo výške 77 165,60 eur, čo predstavovalo 
priemer pomeru výdavkov na externé služby 180,80 %. V položke verejné obstarávanie (metodika a výkon verejného 
obstarávania) bola zabezpečená činnosť prostredníctvom troch zamestnancov. Avšak na rozsiahlosť uvedenej 
problematiky bolo potrebné zo strany TSK využiť aj služby externých spoločností. Podľa vyjadrenia TSK je zrejmá 
rôznorodosť riešenia procesov verejného obstarávania jednotlivými samosprávami. Ekonomicky, zodpovednostne 
a odborne sa ako najvýhodnejší model javí outsourcovanie administrácie procesu náročných verejných obstarávaní, 
kedy externý verejný obstarávateľ poskytuje svoje špecializované odborné schopnosti vedúce k úspešnému dokonaniu 
procesu verejného obstarávania, pričom takýto postup odporúča aj Európska komisia.  
 

V rámci položky ochrana majetku (strážna a bezpečnostná služba) úrad využíval hlavne služby externej 
bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečovala ochranu majetku úradu. V uvedenej položke sa nachádzajú výdavky 
za kontrolu priestorov prebytočného majetku, a to  vykonávanie kontroly objektov ako kontrola teploty, chod kotolne 
a vykonávanie zimnej údržby.  
 

Úrad TSK využíval pri zabezpečení činností úradu v prevažnej miere vlastných zamestnancov. Avšak 
pri zabezpečení plnenia úloh bolo potrebné využiť aj služby externých špecialistov. Ide hlavne o oblasť IT, verejného 
obstarávania ako aj stráženie objektov, ktoré sú vedené ako prebytočné a TSK musí zabezpečiť ich ochranu a údržbu. 

 
Nevyhnutným predpokladom úspešného naplnenia každej verejnej politiky alebo programu rozpočtu 

je monitorovanie a hodnotenie určených zámerov a cieľov. Ak sa realizácia a plnenie verejnej politiky alebo programu 
nesleduje a nehodnotí, tak sa vo väčšine prípadov ani neplní. Kontrolou realizácie programov zabezpečenia činnosti 
úradu TSK a hodnotením plnenia merateľných ukazovateľov stanovených v programovom rozpočte (programoch 
rozpočtu týkajúcich sa administratívy – podporných prierezových činností, fungovania úradu) sa zaoberali jednotlivé 
odbory.  

 

TSK počas roka kontroloval hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a monitoroval a hodnotil plnenie 
programov vyššieho územného celku, z čoho vypracoval vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpanie výdavkov TSK 
za I. polrok daného roka, ktorý obsahoval aj monitorovanie rozpočtu TSK v programovej štruktúre. Celkové hodnotenie 
plnenia programov za predchádzajúci rok bolo vypracované v záverečnom účte TSK.  

TSK vypracoval v kontrolovanom období za I. polrok príslušného roka monitorovaciu správu a k 31.12. 
príslušného roka hodnotiacu správu. Súčasťou každej monitorovacej a hodnotiacej správy bolo vyhodnotenie 
príslušných merateľných ukazovateľov v členení: plán, skutočnosť, plnenie a poznámka. Zároveň obsahovali 
aj komentár, ktorý popisoval plnenie, čiastočné plnenie, prípadne neplnenie jednotlivých merateľných ukazovateľov, 
dôvody odchýlok od plánovaných cieľových hodnôt. Pri hodnotení merateľných ukazovateľov za rok 2018 postupoval 
úrad podľa interného listu TSK. Jednotlivé odbory mali vyhodnotiť merateľné ukazovatele ako splnené, čiastočne 
splnené alebo nesplnené v prípade nulovej hodnoty ukazovateľa, pričom kritériá, kedy boli merateľné ukazovatele 
splnené alebo čiastočne splnené, neboli stanovené. 
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Dôležitým a nevyhnutným predpokladom účinného monitorovania a hodnotenia sú jednoznačné, 
kontrolovateľné a s cieľom logicky súvisiace merateľné ukazovatele. V dôsledku nevhodne zvolených merateľných 
ukazovateľov v kontrolovanom období nebolo možné merať výkonnosť poskytovaných administratívnych – podporných 
prierezových služieb a ich efektívnosť, flexibilitu, kvalitu, resp. účinnosť finančných prostriedkov vynaložených na tieto 
služby. Pre chýbajúci logický nesúlad medzi zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, ktoré ich mali merať 
a hodnotiť, a tiež pre chýbajúci zámer nebolo možné objektívne zhodnotiť dosiahnutie stanovených zámerov a cieľov 
v oblasti administratívy. Programy rozpočtu týkajúce sa administratívy obsahovali niektoré nevhodné ukazovatele, 
pomocou ktorých nebolo možné objektívne zhodnotiť plnenie zámerov a cieľov.  

 
Kontrolou bolo zistené, že TSK počas roka nemenil hodnoty merateľných ukazovateľov. Hodnoty merateľných 

ukazovateľov boli menené pri tvorbe nových programových rozpočtov na ďalšie obdobie alebo pri zmenách funkčnej 
klasifikácie.  

Pri úprave svojho rozpočtu TSK menil v sledovanom období výšku finančných prostriedkov vyčlenených 
na realizáciu programov týkajúcich sa činnosti úradu, nezaoberal sa napr. tým, či pri zníženom rozpočte je schopný 
splniť pôvodne stanovený cieľ, resp. pri navýšení finančných prostriedkov úmerne nezvyšoval aj plánované cieľové 
hodnoty merateľných ukazovateľov.  

 
Kontrolou realizácie a hodnotením plnenia merateľných ukazovateľov programov administratívy sa zaoberali 

príslušné oddelenia úradu TSK, teda ich samotní vykonávatelia. Okrem schvaľovania monitorovacích a hodnotiacich  
správ programového rozpočtu TSK nekontroloval plnenie zámerov a cieľov v oblasti administratívy a chodu úradu. HK 
nevykonával v kontrolovanom období osobitnú kontrolu plnenia zámerov a cieľov programových rozpočtov TSK. 
 
Kontrolné zistenie 1: 
Stanoviská HK k návrhom rozpočtov TSK vykazovali značnú zhodu v štruktúre, v skladbe textu ako aj poukazovali 
na rovnaké oblasti, ktoré mohli ovplyvňovať plnenie a čerpanie rozpočtov TSK. Zároveň stanoviská HK nepoukazovali 
na prípadne nedostatky v oblasti programového rozpočtu TSK napr. program Administratíva neobsahoval zámer. 
Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že stanoviská HK k návrhom rozpočtov TSK vykazovali značnú 
mieru formálnosti.  
 
Odporúčanie 1: 
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu TSK vypracovať tak, aby nebolo len formálne a obsahovalo aj prípadne nedostatky 
v oblasti programového rozpočtu, napr. pri stanoviskách HK k návrhu rozpočtu za rok 2018 a rok 2019 bolo potrebné 
poukázať na skutočnosť, že program Administratíva neobsahoval zámer, čo je v rozpore so zákonom o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 
 
Kontrolné zistenie 2: 
Program Administratíva nemal jasne stanovený všeobecný, jednoduchý a stručné zámer, ktorý by vyjadroval budúci 
želaný stav, čo bolo v rozpore s ustanovením § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
Kontrolné zistenie 3: 
TSK nemal vypracovanú koncepciu, stratégiu rozvoja úradu najmä na rozvoj a riadenie ľudských zdrojov.  
 
Odporúčanie 2: 
Prijať koncepciu, stratégiu rozvoja úradu TSK zameranú najmä na rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. 
 
Kontrolné zistenie 4: 
Celkom 47 % merateľných ukazovateľov v roku 2018 a 2019 logicky súviselo s cieľmi, ktoré mali merať a hodnotiť. 
Čiastočne s určenými cieľmi logicky súviselo 11 % merateľných ukazovateľov. V sledovanom období rokov 2018 a 2019 
bolo celkovo 15 merateľných ukazovateľov stanovených nevhodne, čo predstavuje 12 % z celkového počtu, pretože 
logicky nesúviseli s cieľmi, ktoré mali merať a hodnotiť. Cieľ podprogramu 1.2 Medzinárodné vzťahy bol stanovený 
ako výsledkovo orientovaný, a vzhľadom k tomu neboli merateľné ukazovatele správne stanovené. Ukazovateľ výstupu 
ku výsledkovo orientovanému cieľu by mal mať určené porovnávacie obdobie. 
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Kontrolné zistenie 5: 
Pre logický nesúlad medzi zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi programového rozpočtu v oblasti administratívy 
nemožno objektívne zhodnotiť ich plnenie a teda účinnosť finančných prostriedkov na ich realizáciu. Uvedené vyplýva 
z metodiky programového rozpočtovania a dobrej praxe.  
 
Kontrolné zistenie 6: 
Formálnosť výkonu kontroly plnenia zámerov a cieľov programov administratívy zo strany TSK a HK, ktorý 
sa problematikou dosahovania, resp. plnenia zámerov a cieľov programového rozpočtu v kontrolovanom období 
nezaoberal.  
 
Odporúčanie 3: 
Rokovať s dodávateľom služieb v oblasti informačných technológií o znížení cien služieb za IT služby resp. uvedené 
činnosti zabezpečiť prijatím nových zamestnancov. 
 
 Záver k bodu 1: 

Programový rozpočet TSK na roky 2018 a 2019 bol zostavený tak, aby zabezpečoval výkon samosprávnych 
kompetencií kraja, plnenie základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom 
samosprávneho kraja a vlastnými príjmami. Pred schválením rozpočtu predkladal HK odborné stanovisko k návrhu 
 rozpočtu v ktorom však nebolo uvedené, že program Administratíva neobsahoval zámer. Zmeny rozpočtu boli 
schvaľované zastupiteľstvom, ale aj predsedom TSK v rámci stanovených kompetencií a zverejňované na internete. 
TSK vykonával kontrolu plnenia rozpočtu na mesačnej úrovni a poskytoval potrebné údaje o svojom hospodárení 
MF SR. Vyhodnotenie plnenia programov TSK k 31.12. rozpočtového roku bolo zahrnuté v záverečnom účte TSK.  

 
V kontrolovanom období TSK nemal vypracovanú koncepciu rozvoja úradu. Prostriedky na zabezpečenie 

personálneho, materiálneho a technického fungovania úradu boli zostavené v správnej programovej štruktúre. TSK 
realizoval úlohy úradu v prevažnej miere svojimi zamestnancami, avšak v oblasti IT a verejného obstarávanie 
vo zvýšenej miere využíval externé služby. Programy rozpočtu týkajúce sa administratívy obsahovali niektoré nevhodné 
merateľné ukazovatele, pomocou ktorých nebolo možné objektívne zhodnotiť plnenie zámerov a cieľov.   
 
2. Využívanie verejných prostriedkov 

 
TSK mal v kontrolovanom období vypracovanú smernicu o vedení účtovníctva, smernicu o finančnom riadení 

a finančnej kontrole a smernicu predsedu TSK o postupe pri verejnom obstarávaní, ktoré upravovali interné procesy 
v súvislosti s vynakladaním finančných prostriedkov z rozpočtu TSK. 
 Pri kontrole využívania verejných prostriedkov bolo preverené obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku v sume nad 30 000 eur, náklady na služby v súhrnnej sume nad 30 000 eur, vybrané náklady na opravy, právne 
služby a prenájom multifunkčných zariadení a elektromobilov. Skontrolovaných bolo 51 položiek v celkovej sume 
6 549 580 eur. 

 V rámci verejného obstarávania bolo preverených 18 verejných obstarávaní na tovary, služby alebo stavebné 
práce. Kontrola preukázala, že u všetkých zákaziek bol stanovená PHZ bez DPH, ktorá bola platná v čase oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk. Preverením bolo ďalej zistené, 
že pri 11 zákazkách bola PHZ určená prieskumom trhu za účasti minimálne troch subjektov, pri štyroch zákazkách bola 
PHZ určená na základe rozpočtu stavby a v troch prípadoch bola PHZ určená cenovou ponukou od jedného uchádzača 
z dôvodu, že bol výhradný dodávateľ na poskytnutie služby. V jednom prípade nebolo verejné obstarávanie realizované 
z dôvodu, že zmena dodávateľa nebola technicky možná a spôsobila by verejnému obstarávateľovi značné ťažkosti. 
Uvedené služby súviseli s obstaraním správy, údržby dátového centra, manažmentu bezpečnosti informačných 
systémov a sieťových služieb dátového centra, pričom na obstaranie týchto služieb bolo možné použiť výnimku 
vyplývajúcu zo zákona o verejnom obstarávaní. 

  Všetky preverované zákazky boli kryté rozpočtom TSK na príslušné roky, pričom výsledné ceny zákaziek boli 
v troch prípadoch vyššie ako PHZ. 
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Tabuľka č. 5 Zákazky, pri ktorých bola celková fakturovaná suma vyššia ako PHZ      

Verejné obstarávanie PHZ v eur Celková 
fakturovaná suma 

(v eur bez DPH) 

Rozdiel 
v eur 

Zdôvodnenie vyššej fakturovanej ceny 
oproti PHZ 

TreBuChET – Trenčín, 
Bučovice, chránime 
európske tradície 

1 164 759,12 1 690 679,53 525 920,41 po odhalení jednotlivých objektov 
rekonštrukcie vyplynula potreba vykonania 
prác vo väčšom rozsahu. 

Nemocničný 
informačný systém 

1 356 510,83  1 508 650,95 152 140,12 V rámci realizácie diela a jeho implementácie 
do rutinnej prevádzky bolo potrebné doplniť 
dielo o prvky, ktoré neboli definované v 
pôvodnej zmluve o dielo. Odkladanie 
doplnenia systému o tieto prvky na neskôr by 
komplikovalo prácu užívateľov so systémom. 

Rekonštrukcia 
monobloku a rozvodov 
IS NsP Prievidza 

7 181 000,00  8 252 032,17 1 071 032,17 Zistený rozdiel skutkového stavu staveniska 
stavby pri jeho prevzatí zhotoviteľom oproti 
obhliadke počas verejného obstarávania. 
Funkčnosť a štandard diela predpokladaný 
podľa projektovej dokumentácie nezodpovedal 
požiadavkám prevádzkovateľa stavby.  

Zdroj: TSK 

 V rámci využívania finančných prostriedkov kontrola preukázala, že všetky realizované výdavky boli zahrnuté 
v programových rozpočtoch TSK na roky 2018 a 2019, boli použité na vymedzený účel a obsahovali správnu rozpočtovú 
klasifikáciu. Preverením vynakladania verejných prostriedkov na tovary, služby a stavebné práce bolo zistené, že TSK 
mesačne uhrádzal nájomné za štyri elektromobily v celkovej sume 2 042,41 eur. Podľa uzatvorených zmlúv o nájme 
motorových vozidiel boli elektromobily obstarané formou operatívneho leasingu na štyri roky, t. j. po ukončení 
nájomného vzťahu nebudú vo vlastníctve TSK s plánovaným nájazdom 120 000 km za štyri roky. Súčasťou mesačnej 
splátky za elektromobily bolo povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, výmena letných a zimných pneumatík, 
oprava a údržba vozidiel a diaľničná známka. Podľa predložených dokladov bola obstarávacia cena jedného 
elektromobilu v sume 28 527 eur s DPH, pričom TSK za štyri roky zaplatí nájomné v sume 24 506,40 eur s DPH t. j. 
85,91 % obstarávacej ceny elektromobilu. 
 
 Zároveň bolo dohodnuté, že po ukončení nájmu sa uskutoční vyúčtovanie km, pričom ak elektromobil, ktorý 
najazdí za štyri roky viac ako 123 001 km bol stanovený poplatok v sume 0,0636 eur za 1 km a v prípade ak najazdí 
pod 117 000 km bol stanovený poplatok za menej km v sume 0,0328 eur za 1 km, pričom zmluvné strany sa dohodli, 
že maximálny možný dobropis na podlimitné km bude v sume 400 eur vrátane DPH. Kontrola preukázala, 
že na vozidlách bolo v období od 16.01.2017 do 30.06.2020 najazdených nasledovný počet kilometrov: 
 
Tabuľka č. 6 Prehľad o počte najazdených km elektromobilov 

Elektromobil 2017* 2018 2019 
I. polrok 

2020 
Spolu za 42 
mesiacov 

% najazdených km za 42 mesiacov 
k plánovanému nájazdu 120 000 

km za 48 mesiacov 

Elektromobil č. 1 12 500 13 949 16 995 5 228 48 672 40,56 

Elektromobil č. 2 12 000 13 918 16 404 3 815 46 137 38,45 

Elektromobil č. 3   5 000 13 874 16 532 6 333 41 739 34,78 

Elektromobil č. 4 10 200 10 900 15 231 2 617 38 948 32,46 

*Od 16.01.2017 
Zdroj: TSK 

 
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že uvedené elektromobily mali približne šesť mesiacov pred ukončením nájomnej 

zmluvy najazdených v rozpätí od 32,46 % do 40,56 % z celkového počtu plánovaných najazdených km. Kontrolovaný 
subjekt predložil kontrolnej skupine materiál „Zelená župa“ z roku 2015 v ktorom bolo uvedené, že auto vo vlastníctve 
TSK ročné najazdí 30 000 km. V tomto materiály bol nákup elektromobilov formou operatívneho leasingu zdôvodnený 
skutočnosťou, že elektromobily sú na Slovensku novým segmentom ako aj obmedzenou životnosťou batérie 
elektromobilu. 

NKÚ SR vykonal analýzu nákladov ak by TSK obstaral elektromobily do osobného vlastníctva a formou 
operatívneho leasingu. Vykonaná analýza nákladov preukázala, že náklady počas štyroch rokov by boli o 18 000 eur 
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nižšie ak by TSK obstaral elektromobily do osobného vlastníctva. Na základe vyššie uvedených skutočností možno 
konštatovať, že obstaranie elektromobilov formou operatívneho leasingu bolo nehospodárne, čím bolo porušené 
ustanovenie § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením 
finančnej disciplíny nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. 
 Kontrola v oblasti účtovníctva preukázala, že na vybranej vzorke boli všetky dodávateľské faktúry správne 
zaúčtované do obdobia s ktorým vecne a časovo súviseli, pričom účtovné doklady obsahovali všetky povinné náležitosti. 
V prípade obstarávania majetku bolo zistené, že majetok bol správnym spôsobom ocenený a zaradený do užívania. 
Zároveň bolo zistené, že všetci dodávatelia boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 Podľa predložených dokladov bol obstaraný majetok, ktorý bol zaevidovaný na majetkových účtov                  
021 – Stavby, 031 – Pozemky, 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a 042 – Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku inventarizovaný k 31.12.2018 a k 31.12.2019 v zmysle príkazov predsedu TSK. Kontrolou 
inventarizácie majetku neboli zistené nedostatky. 

 V oblasti vykonávania základnej finančnej kontroly boli zistené nasledovné nedostatky: 

 Krycí list k faktúre č. 01/01619/18 v sume 37 200 eur za energetický audit neobsahoval stanovisko vedúceho 
zamestnanca či je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať. Uvedený postup bol v rozpore s ustanovením 
§ 7 ods. 3 písm. a) zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého osoba vykonávajúca základnú finančnú kontrolu 
potvrdzuje či finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať.  

 Krycí list k faktúre č. 02/00102/18 v sume 31 756,05 eur za regionálny knihovnícky systém neobsahoval súlad 
finančnej operácie či je alebo nie je osobitnými resp. vnútornými predpismi a chýbal podpis zamestnanca 
a vedúceho zamestnanca či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať. 
Uvedeným postupom bolo porušené ustanovenie § 6 ods. 4 písm. c) zákona o finančnej kontrole podľa ktorého 
orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje súlad s osobitnými predpismi. Zároveň bolo porušené 
ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole podľa ktorého osoby vykonávajúce základnú finančnú 
kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami 
uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej 
kontroly a uvedením vyjadrenia, či finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať. 
Zistené nedostatky pri výkonu základnej finančnej kontroly boli v priebehu výkonu kontroly odstránené. 

 
Podľa predložených dokladov hlavný kontrolór TSK v období rokov 2018 a 2019 nepreveroval obstaranie 

dlhodobého majetku a nakladanie s verejnými prostriedkami, keďže žiadna kontrola hospodárenia TSK nebola 
vykonaná. Hlavným kontrolór TSK preveroval len časť dodávateľských faktúr za rok 2018 z hľadiska správneho určenia 
či uvedené výdavky boli bežné alebo kapitálové. 

V  kontrolovanom období TSK tvoril rezervný fond a peňažný fond, kde prírastky boli zabezpečené prevedením 
prebytku rozpočtového hospodárenia. O použití prostriedkov rezervného a peňažného fondu rozhodovalo zastupiteľstvo 
TSK a to pri schvaľovaní rozpočtu resp. zmien rozpočtu. V roku 2018 bolo z rezervného fondu do rozpočtu TSK 
prevedených 19 987 594 eur, z toho suma 17 309 443 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov 
a suma 2 678 151 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s. 
a SAD Prievidza a. s.. V roku 2019 bolo z rezervného fondu prevedených 22 274 467 eur, pričom suma 17 359 385 eur 
bola určená na kapitálové výdavky a suma 4 885 082 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty zmluvným 
dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s.. 

V kontrolovanom období 2018 -2019 nebol TSK prijímateľom návratnej finančnej výpomoci. Finančné prostriedky 
z návratných zdrojov financovania mimo kontrolované obdobie boli použité v súlade s úverovými zmluvami. 
 
Tabuľka č. 7 Zoznam zmlúv o prijatí návratných zdrojov financovania (úvery vrátane dodatkov, dodávateľské úvery, návratné 
finančné výpomoci) účinných v rokoch 2018 a 2019 

P. č. 

Predmet 
zmluvy 
(druh 

prijatej 
návratnej 
finančnej 

výpomoci) 

Zmluvná 
strana 

Č. zmluvy/ 
dátum jej 
uzavretia 

Výška 
návratnej 
finančnej 

výpomoci v 
eur 

Splatnosť 
návratnej 
finančnej 

výpomoci do 

Dôvod prijatia 
návratnej 
finančnej 
výpomoci 

Poznámka 

1 
Bankový 
úver  

Československá 
obchodná 
banka, a.s. 
Bratislava  

Zmluva o 
úvere č. 

0457/14/80468     
/28.06.2014 

56 051 295,34  25.06.2039 
účelový úver na 
prefinancovanie 
pôvodných úverov  

Dodatok č. 1 k Zmluve o 
úvere č. 0457/14/80468 
uzatvorený dňa 
22.02.2019 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/20190101#paragraf-6.odsek-4
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2 
Bankový 
úver  

Rozvojová 
banka Rady 
Európy (Council 
of Europe 
Devoplment 
Bank)  

Zmluva č. LD 
1901 (2016)/ 
26.04.2017 

3 963 400,00  
splatnosť 1. 

vyčerpanej tranže 
27.10.2020 

účelový úver na 
predfinancovanie 
investícií v rámci 
EŠIF  

vyčerpaná jedna tranža  

Zdroj: TSK 

 

Hlavný kontrolór počas rozpočtových rokov 2018 a 2019, sledoval stav a vývoj dlhu TSK štvrťročne. Celkový dlh 
TSK k 31.12.2018 bol vo výške 44 148 916,26 eur (32,12 % podiel na bežných príjmoch predchádzajúceho roka) 
a v roku 2019 vo výške 41 896 093,20 eur (28,49 % podiel na bežných príjmoch predchádzajúceho roka) pri zákonom 
povolenom limite 60 %. 

Pri správnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok boli u kontrolovaného subjektu zistené nasledovné 
nedostatky: 

 Pri preverení faktúry č. 02/00095/18 za implementáciu modulov do nemocničného informačného systému bolo 
zistené, že faktúra za služby obsahovala identifikáciu objednávky, ktorá s fakturovanou službou nesúvisela 
(údržba majetku), čo bolo v rozpore s ustanovením § 5b ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje pri faktúre za služby aj identifikáciu objednávky, 
ak faktúra súvisí s objednávkou.  

 Pri faktúre č. 02/00107/17 za stavebné práce na stavbe „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť I – úsek 
6 – Púchov – Nosická Priehrada“ bola nesprávne zverejnená informácia, že predmetom fakturácie je „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť II – úsek 6 – Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom“ čo bolo v rozpore 
s  ustanovením § 5b ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná 
osoba zverejňuje popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre. 

  Pri dodávateľských faktúrach č. 01/01617/18 a 01/01619/18 za energetické audity (SOŠ Dubnica nad Váhom 
a NsP Prievidza) neboli pri faktúrach identifikované žiadne zmluvy aj keď boli uzatvorené, čo bolo v rozpore 
ustanovením § 5b ods. 1 písm. b) bodu 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná 
osoba zverejňuje pri faktúre aj identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou. 
Všetky kontrolné zistenia týkajúce sa zverejňovania faktúr boli v priebehu kontroly odstránené. 

 
Kontrolné zistenie 7: 
Obstaranie elektromobilov formou operatívneho leasingu bolo nehospodárne, čím bolo porušené ustanovenie § 31 
ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  
 
Odporúčanie 4: 
Pri obstaraní majetku formou leasingu vyhodnotiť podrobne leasing elektromobilov z roku 2017 a podrobne analyzovať 
všetky podmienky a náklady pri vstupe do nových leasingových zmlúv tak, aby bola preukázateľným spôsobom uvedená 
výhoda obstarania majetku formou leasingu. 
 
Kontrolné zistenie 8: 
Doklad k faktúre neobsahoval stanovisko vedúceho zamestnanca či je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať. 
Uvedený postup bol v rozpore s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) zákona o finančnej kontrole.  
 
Kontrolné zistenie 9: 
Doklad k faktúre neobsahoval súlad finančnej operácie či je alebo nie je s osobitnými resp. vnútornými predpismi 
a chýbal podpis zamestnanca a vedúceho zamestnanca či je alebo nie je možné finančnú operáciu vykonať. Uvedeným 
postupom boli porušené ustanovenia § 6 ods. 4 písm. c) a § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole.  
 
Kontrolné zistenie 10: 
Zverejnená faktúra za služby obsahovala identifikáciu objednávky, ktorá s fakturovanou službou nesúvisela čo bolo 
v rozpore s ustanovením § 5b ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  
 

Kontrolné zistenie 11: 
Zverejnená faktúra obsahovala nesprávny predmet fakturácie, čo bolo v rozpore s  ustanovením § 5b ods. 1 písm. b) 
bodu 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 
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Kontrolné zistenie 12: 
Pri dvoch zverejnených faktúrach neboli identifikované žiadne zmluvy aj keď boli uzatvorené, čo bolo v rozpore 
s ustanovením § 5b ods. 1 písm. b) bodu 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 
 
Záver k bodu 2: 

V kontrolovanom období mal TSK vypracované interné predpisy v oblasti využívania finančných prostriedkov. 
Kontrola preukázala nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami pri elektromobiloch, ktoré boli obstarané 
formou operatívneho leasingu. Nedostatky v oblasti využívania finančných prostriedkov boli zistené najmä 
pri zverejňovaní faktúr, ktoré obsahovali nesprávnu objednávku, nesprávny predmet fakturácie plnenia alebo 
pri faktúrach neboli identifikované žiadne zmluvy aj keď boli uzatvorené. Ďalšie nedostatky boli zistené pri výkone 
základnej finančnej kontroly.  

3.  Nakladanie s majetkom VÚC  

3.1 Stav majetku VÚC 

Stav majetku, s ktorým TSK hospodáril a nakladal, bol preverený zistením štruktúry brutto majetku, porovnaním 
údajov o hodnotách majetku vykázaných v súvahe, hlavnej knihe, v inventarizácii a preverením vedenia zmarených 
investícií a investícii, ktoré už boli uvedené do užívania na účtoch obstarania dlhodobého majetku. 
 Počas kontrolovaného obdobia hospodáril TSK s majetkom v celkovej hodnote 770 879 750,32 eur. Neobežný 
majetok TSK v celkovej hodnote 503 981 921,92 eur bol tvorený dlhodobým hmotným majetkom pozostávajúcim najmä 
z pozemkov, budov a stavieb a dlhodobým nehmotným majetkom pozostávajúcim najmä zo softvéru. V priebehu 
kontrolovaného obdobia kontrolovaný subjekt nedisponoval dlhodobým finančným majetkom. K 31.12.2019 mal TSK 
zásoby vo výške 4 400 786,52 eur, celkové pohľadávky boli vo výške 13 971 415,99 eur a zostatok finančných 
prostriedkov 47 368 816,80 eur. Štruktúra majetku TSK v období rokov 2018 a 2019 je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 
      
Tabuľka č. 8  Štruktúra brutto majetku TSK vrátane RO 

Štruktúra majetku (brutto) 
Rok 2018 Rok 2019 Index rastu v % 

v eur % z majetku v eur % z majetku 2019/2018 

  Majetok 673 091 398,63 99,89 770 879 750,32 100,00 114,53 

1. Neobežný majetok 448 073 178,26 66,57 503 981 921,92 65,38 112,48 

1.1. Dlhodobý nehmotný majetok 9 866 221,07 1,47 10612025,66 1,38 107,56 

1.2 Dlhodobý hmotný majetok 438 206 957,19 65,10 493 369 896,26 64,00 112,59 

1.2.1 Pozemky 16 534 246,41 2,46 18 131 238,88 2,35 109,66 

1.2.2 Stavby 319 337 779,19 47,44 365 748 929,74 47,45 114,53 

1.2.3 Samostatné hnuteľné veci 40 810 470,36 6,06 46 502 510,68 6,03 113,95 

1.2.4 Obstaranie DHM 28 444 696,97 4,23 27 058 202,62 3,51 95,13 

1.2.4 Ostatné položky DHM 33 079 764,26 4,91 35 929 014,34 4,66 108,61 

1.3 Dlhodobý finančný majetok    0,00   0,00 0,00 

2. Obežný majetok 224 336 567,74 33,22 265 971 419,94 34,50 118,56 

2.1 Zásoby 3 265 499,26 0,49 4 400 786,52 0,57 134,77 

2.2 Dlhodobé pohľadávky 495 251,94 0,07 476 940,52 0,06 96,30 

2.3 Krátkodobé pohľadávky 13 823 755,48 2,05 13 494 475,47 1,75 97,62 

2.4 Finančné účty 48 519 814,30 7,21 47 368 816,80 6,14 97,63 

2.5 Zúčtovanie medzi subjektmi VS 157 493 905,34 23,40 200 206 281,73 25,97 127,12 

2.6 Poskytnuté návrat. fin. výpomoci   0,00   0,00 0,00 

3. Časové rozlíšenie 681 652,63 0,10 926 408,46 0,12 135,91 

 Zdroj: TSK  

 
 TSK bez RO ku dňu 01.01.2018 disponoval majetkom v hodnote 231 959 250,45 eur. V priebehu rokov 2018 
a 2019 boli prírastky celkového majetku v sume 73 509 243,41 eur. Najvýznamnejšie prírastky boli identifikované 
v oblasti softvérového vybavenia v sume 513 054,62 eur, v rámci zaradenia stavieb po rekonštrukcii v sume 
13 185 641,99 eur a pri zaradení pozemkov v sume 1 795 564,86 eur. 
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 Kontrolou boli overené údaje o hodnotách majetku vykázaného v súvahe, hlavnej knihe a inventarizácii za roky 
2018 a 2019, pričom neboli zistené rozdiely. Pri inventarizácii účtov 023 – Dopravné prostriedky a 032 – Umelecké diela 
a zbierky v sledovanom období inventarizácia nebola vykonávaná. Kontrolovaný subjekt v uvedených prípadoch využil 
možnosť vyplývajúcu z § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého pri hmotnom majetku okrem zásob 
a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená 
v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky. Inventarizácia účtov 023 a 032 bola naposledy vykonaná v roku 2017. 
 
 Vedenie zmarených investícií a investícií, ktoré už boli uvedené do užívania bolo preverené na účtoch 
obstarania dlhodobého majetku (041 a 042). 
 Na účte 041 – obstaranie dlhodobého nehmotného majetku bol počas rokov 2018 a 2019 evidovaný majetok 
predstavujúci nemocničné informačné systémy pre NsP Prievidza a NsP Považská Bystrica, rozšírenie Crystal Office 
a rozšírenie softvérových licencií. Rozšírenie softvérových licencií, rozšírenie Crystal Office a nemocničný informačný 
systém pre NsP Prievidza boli uvedené do používania v roku 2019. Nemocničný informačný systém pre NsP Považská 
Bystrica bol postupne preberaný od dodávateľa od 10.11.2017, resp. boli na ňom postupne vykonávané práce, ale 
vzhľadom k tomu, že nemal zabezpečenú plnú funkcionalitu a  nemal zabezpečené všetky potrebné technické funkcie, 
bol uvedený do používania dňom 03.03.2020.  
 Za účelom sledovania dlhodobo nedokončených investícií a investícií, ktoré už boli dané do užívania TSK 
vypracoval samostatne za rok 2018 a za rok 2019 dokumenty obsahujúce zosumarizované písomné stanovisko 
k majetku evidovanému na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, kde bol spracovaný aktuálny stav 
obstaraných projektových dokumentácií a obstaraných stavebných investícií. Dokumenty obsahovali informácie o názve 
investičnej akcie, vydanom stavebnom povolení, ohláške prípadne kolaudačnom rozhodnutí a komentár bližšie 
popisujúci stav investičnej akcie s odôvodnením evidencie na účte 042. Uvedené dokumenty slúžili ako podklad 
pre ústrednú inventarizačnú komisiu, ktorá predkladala na základe nedostatkov zistených čiastkovými inventarizačnými 
komisiami pri inventarizácii majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov návrh opatrení súvisiacich s dlhodobo 
nedokončenými investíciami a investíciami, ktoré už boli uvedené do užívania.  
   

V roku 2018 boli predložené na rokovanie do zastupiteľstva TSK ako zmarené investície projektové 
dokumentácie k nezrealizovaným investičným akciám evidované na účte 042. Zastupiteľstvom TSK bolo schválené 
vyradenie projektových dokumentácií v sume 228 480,29 eur z účtovnej evidencie uznesením č. 118/2018 zo dňa 
02.07.2018.  
 V roku 2019 boli na účte 042 na základe zmlúv o zverení majetku TSK do správy správcu vykonané viaceré 
prevody správy majetku. Zmluvy o zverení majetku TSK do správy obsahovali náležitosti upravené v zásadách 
hospodárenia s majetkom TSK spolu s písomnými protokolmi o odovzdaní a prevzatí majetku, ktoré dokumentovali 
skutočné fyzické odovzdanie a prevzatie tohto majetku.  
 
3.2 Nakladanie s majetkom a majetkovými právami 
 
 Hospodárenie s majetkom TSK v kontrolovanom období upravoval zákon o majetku VÚC a zásady 
hospodárenia s majetkom TSK, ktorých úplné znenie bolo schválené dňa 25.03.2019 uznesením zastupiteľstva TSK. 
Kontrolou súladu náležitostí zásad hospodárenia s majetkom TSK s ustanoveniami zákona o majetku VÚC neboli 
zistené nedostatky. 
 Pre ochranu majetku TSK, ako aj majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, uzatvoril TSK 
na základe verejnej súťaže rámcovú dohodu, poistnú zmluvu na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu na rok 
2018 a 2019. V rámcovej dohode a poistných  zmluvách bolo dojednané poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, 
poistenie elektroniky, poistenie strojov a zariadení. 
 Kritériá prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku boli upravené v zásadách hospodárenia s majetkom TSK. 
Kontrolou bolo zistené, že okrem koncepcie rozvoja v oblasti IT nemal TSK vypracované koncepcie rozvoja príslušných 
oblastí, na základe ktorých by posudzoval možnosť využitia prebytočného majetku a následne rozhodol o jeho trvalej 
prebytočnosti. Po určení majetku za prebytočný využíval TSK možnosť zverenia prebytočného majetku do správy inému 
správcovi, prevodu vlastníckeho práva formou predaja alebo zámeny, prenajatia, výpožičky alebo fyzickej likvidácie. 
Na posúdenie možnosti využitia prebytočného majetku bola zriadená najmenej trojčlenná odborná komisia, ktorá 
navrhovala najvhodnejší spôsob naloženia s týmto majetkom. Odborná komisia o tomto vyhotovovala písomnú 
zápisnicu, ktorá tvorila prílohu návrhu na určenie majetku za prebytočný.  

Návrh na určenie prebytočného majetku TSK bol predkladaný na schválenie kompetentnému orgánu, ktorým 
bolo zastupiteľstvo TSK pri nehnuteľnostiach resp. pri hnuteľných veciach a nehmotnom majetku s nadobúdacou 
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hodnotou nad 35 000,00 eur. Pri hnuteľných veciach a nehmotnom majetku s nadobúdacou hodnotou od 1 700,00 eur 
do 35 000,00 eur určoval za prebytočný majetok predseda TSK a pri hnuteľných veciach a nehmotnom majetku 
s nadobúdacou hodnotou do 1 700,00 eur bol kompetentným štatutárny orgán správcu. 
 

 Konkrétne prípady výnimočnosti prevodu/prenájmu majetku TSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
a náležitosti zdôvodnenia osobitného zreteľa pri prevode/prenájme majetku zásady hospodárenia s majetkom TSK 
neobsahovali. Zásady hospodárenia s majetkom TSK upravovali samostatne postup pri prenechávaní majetku do nájmu 
a prevodoch majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tento postup bol zhodný s paragrafovým znením zákona 
o majetku VÚC. Kontrola ďalej preukázala, že TSK realizoval prevody/nájmy majetku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa prostredníctvom rozhodovania o spôsobe aj samotnom prevode/nájme majetku spolu na jednom zastupiteľstve 
TSK vo všetkých prípadoch. Uvedeným spôsobom schvaľovania dochádzalo k procesnému zjednodušeniu 
prevodov/nájmu prostredníctvom tohto inštitútu. 
 
 Kritéria na určenie ceny prevodu alebo prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa neboli 
stanovené v zásadách hospodárenia s majetkom TSK. Nepísaným pravidlom TSK pri tejto forme nakladania s majetkom 
bol predaj/zámena vo väčšine prípadov za cenu určenú znaleckým posudkom. Prehľad preverených zmlúv spolu 
so zdôvodnením osobitného zreteľa, určením ceny a kompenzačným prínosom v prípade predaji/nájmu pod trhovú cenu 
je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
  
Tabuľka č. 9  Prehľad preverených zmlúv uzatvorených z dôvodu osobitného zreteľa 

Č. zmluvy Zdôvodnenie osobitný zreteľ Určenie ceny Kompenzačný prínos 

2018/0896 Majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku bez priameho 
prístupu. Kupujúci sa zaviazal na vlastné náklady odstrániť 
z pozemku všetok odpad  a náletovú zeleň a využiť ho pre rozšírenie 
súčasného areálu spoločnosti, ktorý s ním bezprostredne susedí. 

Znalecký posudok: 
3260,00 eur 

- 

2018/0670 Usporiadanie právneho vzťahu k pozemkom, ktoré  bezprostredne 
susedia s  pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a tvoria ich súčasť.  

Znalecký posudok: 
338,64 eur 

- 

2019/0079 Spočíva vo verejnom záujme na realizácií investičného zámeru 
“Predajňa potravín LIDL, NFK 1300” kupujúcim, ktorý svojím 
stanoviskom podporilo aj mesto Nové Mesto nad Váhom.  

Znalecký posudok: 
22 600,00 eur 
Predajná cena: 
105 399,00 eur 

- 

2019/0094 Majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom a  stavbám, 
ktoré sa nachádzajú v areáli chemických závodov, ku ktorým TSK 
ako vlastník nemá zabezpečený priamy prístup.  

Znalecký posudok 
pozemok: 
12 000,00 eur 

Na vlastné náklady  a 
bez nároku na 
refundáciu odstránenie  
stavieb, ktoré sú 
predmetom prevodu. 

2019/0697 Verejný záujme na zachovaní činnosti kupujúceho – prevádzkovanie 
Resocializačného strediska Dom života bez drog a poskytovaní 
sociálnych služieb a sociálneho poradenstva so zameraním na 
činnosti v oblasti ochorení ako napríklad AIDS, protidrogových a 
iných závislostí. 

Predaj pod trhovú cenu 
za: 
11 350,57 eur 
 

Prevádzka 
resocializačného 
strediska 20 rokov 
- 20 rokov predkupné 
právo za predajnú cenu 

2019/0193 Majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku, ktorý je zaťažený 
vecným bremenom v prospech žiadateľa,  a ktorý tvorí celok s 
pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. 

Znalecký posudok 
pozemok: 
1656,60 eur 

 

2018/0758 Zlepšiť kvalitu života obyvateľov regiónu horná Nitra a zabezpečiť 
udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený 
a udržateľný rozvoj. Od roku 2013 prebehla 6x OVS – majetok sa 
nepodarilo predať. 

Nájom: 1,00 eur/rok  
 

+technické zhodnotenie 
200 000,00 eur 
Znalecký posudok na   
technické zhodnotenie: 
620 269,94 eur 

2018/0142 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod cestou III/1196 vo 
vlastníctve TSK. 

Zámena 92,00 m2 za 
300,00 m2 bez vyrovnania. 
Rozdiel 208,00 m2 
v prospech TSK. 

- 

2019/0194 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a zosúladenie 
skutočného stavu so stavom právnym, nakoľko súčasný stav bol v 
rozpore s tým ako sa pozemky skutočne užívajú.  

Znalecký posudok 
pozemok: 
1 245,00 eur  
 

- 

2019/0729 Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku nachádzajúcemu sa 
pod cestným telesom vo vlastníctve TSK. 

Zámena 227,00 m2 za 
234,00 m2 bez vyrovnania. 
Rozdiel 7 m2 v prospech 
TSK. 

- 



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

23 

2019/0730 Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod cestným telesom 
vo vlastníctve TSK. 

Zámena 167,00 m2 za 
196,00 m2 bez vyrovnania. 
Rozdiel 29,00 m2 v 
prospech TSK. 

- 

Zdroj: TSK 

 
Pri predaji pod trhovú cenu nehnuteľnosti bol prevod vždy zmluvne podmienený, napr. (zmluva č. 2019/0094) 

povinnosťou na vlastné náklady zabezpečiť likvidáciu nehnuteľnosti v havarijnom stave, pričom predajná cena 
zodpovedala cene pozemku pod nehnuteľnosťou podľa znaleckého posudku. Pri predaji nehnuteľnosti pod trhovú cenu 
občianskemu združeniu (zmluva č. 2019/0697) bol prevod zmluvne podmienený prevádzkou resocializačného strediska 
po dobu 20 rokov spolu s predkupným právom na 20 rokov za cenu zhodnú s predajnou. Pri nájme za 1,00 euro/rok 
(zmluva č. 2018/0758) bola zvýhodnená cena nájmu podmienená vykonaním rekonštrukcie vo výške 200 000,00 eur, 
pričom reálna cena rekonštrukcie majetku bola preukázaná znaleckým posudkom vo výške 620 269,94 eur. 
 Kontrolou bolo preverené využívanie inštitútu osobitného zreteľa pri prevodoch a prenájmoch majetku v rokoch 
2018 a 2019, pričom bolo zistené nasledovné: 
 
Tabuľka č. 10 Prehľad prevodov vlastníctva (vrátane zámen) majetku TSK v rokoch 2018 a 2019 

Spôsob prevodu 
Rok 2018 Rok 2019 

nehnuteľný majetok hnuteľný majetok nehnuteľný majetok hnuteľný majetok 

obchodná verejná súťaž 
4 1 3 0 

40,00% 4,00% 17,65% 0,00% 

dobrovoľná dražba 
0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

priamy predaj 
0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

osobitný zreteľ 
3 0 11 0 

30,00% 0,00% 64,71% 0,00% 

iný (§ 9a ods. 8 písm. a) až 
d) zákona o majetku VÚC 

3 24 3 1 

30,00% 96,00% 17,65% 100,00% 

Celkom 
10 25 17 1 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Zdroj: TSK 

  
 V rokoch 2018 – 2019 bolo vykonaných spolu 27 prevodov nehnuteľného majetku. Zo 17 prevodov 
nehnuteľného majetku v roku 2019 bolo 11 resp. 64,71 % vykonaných s využitím inštitútu osobitného zreteľa. 
 
Tabuľka č. 11 Prehľad prenájmov vlastníctva majetku VÚC v rokoch 2018 a 2019 

Spôsob prenájmu 
Rok 2018 Rok 2019 

nehnuteľný majetok hnuteľný majetok nehnuteľný majetok hnuteľný majetok 

obchodná verejná súťaž 
2 0 0 0 

33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

dobrovoľná dražba 
0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

priamy nájom 
3 0 1 0 

50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

osobitný zreteľ 
1 0 1 0 

16,67% 0,00% 50,00% 0,00% 

iný (§ 9a ods. 9 písm. a) až 
b) zákona o majetku VÚC 

0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Celkom 
6 0 2 0 

100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Zdroj: TSK 
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V rokoch 2018 – 2019 bol dočasne prebytočný nehnuteľný majetok prenechaný do nájmu spolu v ôsmich 
prípadoch. Z dvoch nájomných zmlúv nehnuteľného majetku v roku 2019 bola jedna resp. 50,00 % uzatvorených 
s využitím inštitútu osobitného zreteľa.  
 Kontrolná skupina preverila správnosť a zákonnosť prevodov a prenájmov majetku TSK na základe jedenástich 
kúpnych zmlúv, štyroch nájomných zmlúv a štyroch zámenných zmlúv. Prebytočný majetok bol v piatich prípadoch 
predaný na základe obchodnej verejnej súťaže a v desiatich prípadoch bol pri predaji majetku schválený osobitný zreteľ 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dočasne prebytočný majetok bol v dvoch prípadoch prenajatý na základe 
obchodnej verejnej súťaže, v jednom prípade bola pri prenájme majetku použitá forma priameho nájmu a v jednom 
prípade bol pri prenájme schválený osobitný zreteľ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 Uznesením zastupiteľstva TSK č. 263/2019 zo dňa 06.05.2019 bol z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
trojpätinovou väčšinou poslancov schválený prevod stavby domova dôchodcov a čistiarne odpadových vôd. Dňa 
15.07.2019 bola podpísaná kúpna zmluva č. 2019/0697. V zmysle čl. 3 ods. 5 kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, 
že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam podá TSK 
po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške. Podľa predložených dokladov bola posledná tretia splátka pripísaná na účet TSK 
dňa 11.10.2019. Právne účinky vkladu nastali podľa rozhodnutia okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností dňa 31.01.2020. Následne bol nehnuteľný majetok odňatý zo správy CSS Bôrik Nitrianske 
Pravno bez písomného rozhodnutia predsedu TSK a vypracovania zmluvy o odňatí majetku TSK zo správy. Uvedeným 
postupom bolo porušené ustanovenie čl. 9 ods. 1 písm. a) zásad hospodárenia s majetkom TSK, v zmysle ktorého 
správu majetku TSK možno správcovi odňať písomným rozhodnutím predsedu TSK, ak nadobúdacia hodnota majetku 
je nižšia ako 700 000,00 eur v nadväznosti na čl. 9 ods. 3 citovaných zásad, v zmysle ktorého pri odňatí správy majetku 
TSK správcovi sa vyhotoví zmluva o odňatí majetku TSK zo správy. 

 Kontrolou bola preverená nájomná zmluva č. 2018/0758, predmetom ktorej bol nájom nehnuteľného majetku 
za účelom zriadenia a prevádzkovania spoločenského, kultúrneho a kreatívneho centra JABLOŇ na dobu určitú 
15 rokov a to od 01.09.2018 do 31.08.2033. Kontrolou bolo zistené, že súčasťou listov vlastníctva pri uvedených 
pozemkoch neboli údaje o nájomných právach k nim trvajúcich najmenej päť rokov. Uvedeným postupom bolo porušené 
ustanovenie § 1 ods. 1 zákona o katastri, v zmysle ktorého súčasťou katastra sú údaje o právach k nehnuteľnostiam 
ako aj o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov v nadväznosti 
na § 19 písm. a) citovaného zákona, v zmysle ktorého vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní dbať, aby všetky údaje 
katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne 
evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej 
skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra. 
Uvedený nedostatok bol v priebehu kontroly odstránený. 

 TSK vyhlásil dňa 28.02.2019 zámer odpredať prebytočný majetok predstavujúci budovu využívanú 
ako nájomné byty pre potreby SOŠ obchodu a služieb formou OVS. Dňa 22.05.2018 bol vyhlásený zámer odpredať 
prebytočný majetok predstavujúci budovu internátu SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom formou OVS 
č. TSK/002/2015. Kontrolou boli preverené podmienky uvedenej OVS, ktoré preukázali, že neobsahovali spôsob 
a lehotu oznámenia prijatia návrhu v prípade, keď sa do OVS prihlási len jeden uchádzač. Uvedeným postupom bolo 
porušené ustanovenie § 286 ods. 1 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší 
z predložených návrhov a oznámi jeho prijatie spôsobom a v lehote, ktoré určujú podmienky súťaže. 
  

Kontrolou bola preverená likvidácia a vyradenie neupotrebiteľného majetku TSK za roky 2018 a 2019 
s obstarávacou hodnotou vyššou ako 30 000,00 eur. Ústredná inventarizačná komisia na základe odporúčania 
čiastkovej inventarizačnej komisie po vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov TSK 
navrhla na vyradenie neupotrebiteľný hmotný a nehmotný majetok TSK s obstarávacou hodnotou vyššou ako 

30 000,00 eur len v roku 2018.  

  
Z dôvodu, že v návrhu na vyradenie neupotrebiteľného a nepoužiteľného majetku TSK bola aj výpočtová 

technika, vrátane materiálu a príslušenstva k výpočtovej technike bolo v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 
zabezpečené vyhotovenie odborného posudku o ich prevádzkovom a technickom stave. V zmysle protokolu o odbornej 
prehliadke a odbornej skúške č. 01/03/2018 bol server RX200S3 zakúpený v roku 2005 a využívaný pre systém iSPIN, 
pre ktorý v súčasnej dobe TSK využíva virtuálne úložisko. Vzhľadom na nízky výkon a kapacitu tento server nebol 
naďalej použiteľný. Z dôvodu, že výrobca už na tento model servera neposkytoval náhradné diely, nebolo možné server  
presunúť na inú organizáciu. V prípade softvérových licencií Reg2C, Lisl2C, Task2C a Navigácie professional boli tieto 
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vyradené z dôvodu ukončenia predplatného. Na základe uvedených skutočností bol schválený protokol č. 1/2018 
na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného-prebytočného majetku TSK. 
  

Na likvidáciu vyradeného neupotrebiteľného majetku TSK v zmysle schváleného protokolu č. 1/2018 zriadil 
predseda TSK likvidačnú komisiu. Likvidačná komisia zabezpečila naloženie s majetkom v zmysle schváleného 
protokolu a vypracovala správu o svojej činnosti spolu s dokladmi z likvidácie majetku dňa 24.05.2018. 
 Podľa § 2 ods. 1 zákona o majetku VÚC majetok VÚC tvorili nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane 
finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré boli vo vlastníctve VÚC podľa tohto zákona 
alebo ktoré nadobudol VÚC do vlastníctva prechodom z majetku štátu na základe tohto zákona alebo osobitného 
zákona, alebo vlastnou činnosťou. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane TSK účtovali v systéme akruálneho 
účtovníctva, úlohou ktorého bolo podávať verný, pravdivý a úplný obraz nielen o všetkých skutočnostiach, ale aj o stave 
majetku, záväzkov ako aj pohľadávok. 
  

Zásady hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení upravovali vo svojom čl. 34 podmienky, za ktorých 
sa pohľadávka stávala nevymožiteľnou. Kontrolou bolo preverených 28 pohľadávok s hodnotou nad 3 500,00 eur, 
pri ktorých upustil TSK od vymáhania svojich majetkových práv. Boli to prípady, kedy pohľadávky boli vymáhané 
bezvýsledne od dlžníkov, ktorý zomreli resp. zanikli bez právneho nástupcu, prípady neúspešného uplatňovania 
majetkových práv TSK prostredníctvom exekúcii, konkurzov a likvidácií, premlčaných pohľadávok alebo pohľadávok, 
pri ktorých nebolo možno preukázať, že trvajú.  
  

Orgánom kompetentným rozhodnúť o tomto spôsobe naloženia s nevymožiteľnými pohľadávkami bolo 
zastupiteľstvo TSK. Zastupiteľstvo TSK rozhodlo o upustení od vymáhania pohľadávok v sume 1 399 766,45 eur 
v súlade s údajmi spracovanými do návrhov na základe dokladov a informácií poskytnutých žiadateľmi o odpísanie 
pohľadávok, a to na základe dôvodov určených v zásadách hospodárenia s majetkom TSK po ich prerokovaní v Komisii 
pre financie, rozpočet a investície pri zastupiteľstve TSK a v Komisii školstva, kultúry, mládeže a športu pri zastupiteľstve 
TSK. 
 
Dobrá prax 1: 
Kritériá prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku boli upravené v zásadách hospodárenia s majetkom TSK. 
 
Kontrolné zistenie 13: 
Kontrolou bolo zistené porušenie zásad hospodárenia s majetkom TSK, keď nehnuteľný majetok predstavujúci stavbu 
domova dôchodcov a čistiarne odpadových vôd bol odňatý zo správy CSS Bôrik Nitrianske Pravno bez písomného 
rozhodnutia predsedu TSK a vypracovania zmluvy o odňatí majetku TSK zo správy. 
 
Kontrolné zistenie 14: 
Zákon o katastri nehnuteľností bol porušený, keď súčasťou listu vlastníctva pri pozemkoch prenajímaných na 15 rokov 
za účelom zriadenia a prevádzkovania spoločenského, kultúrneho a kreatívneho centra JABLOŇ neboli údaje 
o nájomných právach k nim trvajúcich najmenej päť rokov. 
 
Kontrolné zistenie 15: 
Obchodný zákonník bol porušený, keď podmienky OVS pri predaji prebytočného majetku SOŠ obchodu a služieb 
Prievidza neobsahovali spôsob a lehotu oznámenia prijatia návrhu v prípade, keď sa do OVS prihlásil len jeden 
uchádzač. 
 
Odporúčanie 5: 
Upraviť príslušné ustanovenie zásad hospodárenia s majetkom TSK tak, aby definovalo trvale prebytočný majetok 
v súlade so zaužívaným procesom posudzovania možnosti jeho využitia a príslušné ustanovenia podmienok OVS tak, 
aby z nich bol jednoznačne zrejmý spôsob a lehota oznámenia prijatia návrhu v prípadoch, keď sa do OVS prihlási len 
jeden uchádzač.  
 
 
Kontrolné zistenie 16: 
V zásadách hospodárenia neboli zadefinované konkrétne príklady výnimočnosti prevodu/nájmu majetku VÚC z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
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Odporúčanie 6: 
Upraviť zásady hospodárenia s majetkom TSK tak, aby obsahovali konkrétne príklady výnimočnosti prevodu/nájmu 
majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Kontrolné zistenie 17: 
Prevody/nájmy majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa boli vo všetkých prípadoch realizované prostredníctvom 
rozhodovania o spôsobe aj samotnom prevode/nájme majetku spolu na jednom zastupiteľstve TSK. 
 
Odporúčanie 7: 
Upraviť procesnú stránku využívania inštitútu osobitného zreteľa v zásadách hospodárenia s majetkom TSK tak, aby 
na jednom zasadnutí zastupiteľstva bol prerokovaný spôsob prevodu/nájmu majetku a na ďalšom zasadnutí 
prerokovaný samotný prevod/nájom majetku. 
 
Záver k bodu 3: 

 Majetok TSK bol evidovaný v účtovníctve v obstarávacích cenách na samostatných inventárnych kartách. 
Drobný hmotný majetok bol vedený v operatívnej evidencii. Kontrolou údajov o hodnotách majetku vykázaného 
v súvahe, hlavnej knihe a inventarizácii za roky 2018 a 2019 neboli zistené rozdiely. 
 Počas kontrolovaného obdobia zaznamenal TSK medziročný nárast majetku v celkovej hodnote 
97 788 351,69 eur, čo predstavovalo nárast 14,53 %. Pohyby majetku, t. j. prírastky alebo úbytky boli zaznamenané na 
všetkých druhoch majetku okrem cenných papierov. Najvýznamnejší nárast majetku bol zaznamenaný na účtoch       
021 - Stavby a 031 - Pozemky najmä z dôvodu zlepšenia cyklistickej infraštruktúry kraja, investícií do školstva, 
zaradením pozemkov na základe zámenných zmlúv a nákupom pozemkov.  
 Kontrolou vybraných prípadov využívania inštitútu osobitného zreteľa nebolo zistené obchádzanie princípov 
hospodárnosti a transparentnosti, resp. zvýhodňovania jedného kupujúceho. V  roku 2019 bolo 64,71 % prevodov 
nehnuteľného majetku vykonaných s využitím inštitútu osobitného zreteľa.  
 Vyššie uvedené kontrolné zistenia predstavujúce nesúlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a zásadami hospodárenia s majetkom TSK nemožno považovať za významné z pohľadu rizík témy, účelu a predmetu 
kontroly. Z pohľadu miery spoľahlivosti postupov pri nakladaní s majetkom nebola prekročená kvantitatívne stanovená 
hodnota významnosti vychádzajúca z hodnoty vykázaného majetku TSK ku koncu príslušného účtovného obdobia. 

 

 
Za kontrolnú skupinu dňa 29.01.2021 
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S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 29.01.2021  
 
 

                    Ing. Jaroslav Baška                   ..................................................... 
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