MESTO KRUPINA –HLAVNÁ KONTROLÓRKA
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
II/2013
V zmysle schváleného Kontrolného zámeru pre 2. polrok roku 2013 uznesením č. 143/2013 MsZ zo
dňa 03.06.2013, vykonala hlavná kontrolórka mesta Ing.Eva Lukáčová následnú finančnú
kontrolu – kontrola hospodárenia - ekonomický prehľad príjmov a výdavkov - Mestský podnik
služieb, s.r.o.( ďalej len MsPS ) so 100% účasťou Mesta Krupina so zameraním na 1. polrok 2013.
Následná finančná kontrola bola vykonaná v čase od 02..07. 2013 do 12.07. 2013 v subjekte MsBP
s.r.o. v Krupine preukazujúci aj doklady. Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18e zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 502/2001
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

Kontrolovaný subjekt – Mestský podnik služieb s. r. o. v Krupine so 100% účasťou Mesta Krupina so
sídlom Krupinica 427, 963 01 Krupina, IČO: 36 207278 zastúpený konateľom spoločnosti Mgr
Viktorom Fertčekom.

Cieľom následnej finančnej kontroly bolo vytvoriť ekonomický prehľad o zabezpečovaní činnosti pre
zriaďovateľa a hospodárení spoločnosti s finančnými prostriedkami.
Použité právne predpisy v znení neskorších predpisov :
Zákon NR SR č.431/2002 Z.z o účtovníctve
Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
Zákon NR SR č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Zákon NR SR č.523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Kontrola bola vykonaná na základe dokladov :
Súvaha k 30.06. 2013
Výkaz ziskov a strát k 30.06.2013
Hlavná kniha k 30.06.2013
Faktúry dodávateľské a odberateľské k 30.06.2013
Originály dokladov kontrolnému orgánu boli preukazované Martou Michalovskou – zabezpečujúcou
účtovné služby spoločnosti v priestoroch spoločnosti MsBP s.r.o.
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Zistenia: Prehľad ekonomických ukazovateľov k 30.06.2013 v €.

Ekonomický prehľad za I. polrok 2013:
Hospodársky výsledok:
Náklady:
Výnosy:

9 461
99 661
109 122

Významnejšie nákladové položky:
1. Spotreba materiálu
Základný materiál

16 054
5 878

ND autá

732

Kancelárske potreby

158

PHM

2. Spotreba energií

8 789

8 540
Elektrická energia

3. Opravy a údržba

8 449

989
Autá

4. Ostatné služby

951

21 229
Zimná údržba
Práv.poradenstvo
Nájomné
BOZP,PO

7 904
692
1 382
534

GP skládka

1 569

Telefóny

1 373

Poštovné

320

Ostatné

5. Mzdové náklady

7 083

32 000
Mzdy
Odvody
Soc.náklady
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6. Odpisy DHM

17 776
Skládka

8 980

Ostatné

8 796

7. Ostatné dane a poplatky( mýto, KO, podz. vody...)
8. Poistenie mot. vozidiel

704
1 401

Významnejšie výnosové položky
1. Tržby

42 003
Z predaja služieb

27 142

Vodné zdroje

14 579

Ostatné

2. Ostatné výnosy z hosp.činnosti
Mesto
Projekt uzatv. Skládky
Vrátenie nákladov za skládku
Dotácia Červena Hora

Pohľadávky

282

67 112
39 192
8 980
18 759
181

81 911
V lehote splatnosti

6 257

Po lehote splatnosti

75 654

* Z toho Bonaz s.r.o 58 094,-€ z roku 2006, z roku 2009 - 1 455,-€, z roku 2010 – 5 154,-€, z roku
2011 – 990,-€, z roku 2012 4 602,-€

Záväzky

5 782
V lehote splatnosti

4 550

Po lehote splatnosti

1 232

Dlhodobý hmotný majetok
Pokladňa

525 559
120

Bankové účty

136 565
Bežný účet
SF
Skládka
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522
132 928
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Počet zamestnancov

3
na dohodu o VP

2

Na dohodu o PČ

1

Spolu :

6

Záver:
Spoločnosť prešla v roku 2012 radikálnymi racionalizačnými zmenami, keď z portfólia jej hlavnej
činnosti boli odobrané odpadové hospodárstvo a správa vodných zdrojov. S tým súvisí aj personálne
obsadenie, kde z pôvodných 22 zamestnancov sú k 30.06.2013 zamestnaní traja.
V týchto súvislostiach možno pozitívne hodnotiť skutočnosti, že spoločnosť za prvý polrok 2013
dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 9 500,-€.
Vzhľadom k tomu, že spoločnosť bola poberateľom finančného príspevku z fondov MŽP SR musí byť
aktívna do konca roku 2017. Znamená to, že po dobu piatich rokov nemôže byť:
•

Zrušená zriaďovateľom

•

Musí každoročne hospodáriť tak aby sa vyhla možnosti vyhlásenia konkurzu
- nesmie sa stať platobne neschopnou ( návrh môžu podať veritelia),
- nesmie sa dostať do predĺženia( záporný pomer vlastného imania k záväzkom) vtedy návrh
na konkurz je povinný podať štatutár spoločnosti pod hrozbou osobnej pokuty.

Na elimináciu prvej možnosti je potrebné zabezpečiť dostatočný cash flow ( poskytovať služby len
solventným zákazníkom, zvýšiť vymožiteľnosť pohľadávok po lehote splatnosti)
Pre elimináciu druhej možnosti je potrebné, aby hospodárske výsledky v jednotlivých rokoch,
v prípade strát, nepresiahli výšku vlastného imania. Z toho dôvodu je potrebné každoročne
k nevyhnutným nákladom ( mzdy, energie, PHM, poistky ... ) zabezpečiť nevyhnutný plán výnosov.
Na zabezpečenie potrebnej výšky výnosov je nutná spolupráca Mesta a jej organizácii, aby v rámci
svojich možností využívali jej služby, ktoré jej spoločnosť môže poskytnúť v nízko nákladových cenách
t.z. v priamych nákladoch.
V prípade, že by z nejakých dôvodov došlo k zrušeniu spoločnosti nastáva povinnosť vrátenia
čerpaných finančných fondov.
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly vyhotovený dňa 15.07.2013 .

Ing. Eva Lukáčová - hlavná kontrolórka Mesta Krupina

.........................................

Za kontrolovaný subjekt boli dňa 19.07.2013 so Záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly
oboznámení a po jednom výtlačku prevzali :

Ing. Radoslav Vazan – primátor Mesta Krupina

..........................................

Mgr. Viktor Fertček – konateľ spoločnosti MsPS s.r.o Krupina

............................................
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