Protokol
z kontroly zaobstarania hnuteľného majetku mesta pre Mesto Rimavská Sobota – nákup
dvoch nákladných automobilov pre zber a zvoz TKO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontrolu vykonal:

Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta

Kontrolovaný subjekt : Mestský úrad, Technické služby mesta
Dátum vykonania kontroly : máj 2012
Miesto vykonania kontroly : Mesto Rimavská Sobota
V súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ďalej Zákonom č.
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ako aj VZN Mesta Rimavská Sobota
č. 102/2009 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rimavská Sobota vykonal
Útvar hlavného kontrolóra mesta „Kontrolu zaobstarania hnuteľného majetku mesta pre
Mesto Rimavská Sobota – nákup dvoch nákladných automobilov pre zber a zvoz TKO“
Mesto Rimavská Sobota v zastúpení JUDr. Jozefom Šimkom – primátorom mesta, sa
rozhodol po 15 rokoch nepredĺžiť zmluvu o zbere a preprave TKO/smetí/ s firmou Brantner.
Zber a zvážanie smetí budú od 01.07.2012 vykonávať TSM Rimavská Sobota. Na zber
separovaného odpadu samospráva vypísala verejnú súťaž. O tieto činnosti bol rozšírený
v Obchodnom registri predmet činnosti pre TSM. Separovaný zber bude naďalej vykonávať
spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., ktorá ponúkla v rámci verejnej súťaže najvýhodnejšie
podmienky. Tak isto bola vyhlásená elektronická aukcia na kúpu 1100 litrových zberných
kontajnerov, ktoré je možné zaobstarať aj na leasing. Čistenie zberných miest už vykonávajú
TSM od 01.01.2012 za pomoci vlastnej Avie. Ďalšia verejná súťaž bola na uskladnenie
odpadu. Prijateľná sa javí aj ďalšia ponuka na uskladnenie od firmy Brantner Gemer, s.r.o.
Za účelom zabezpečenia komplexného zberu a s tým súvisiacich prác od 01.07.2012
sa rozhodol primátor mesta pre nákup dvoch jazdených nákladných automobilov a to
Mercedes Benz - 26 t a auto značky MAN – 16 t. Ide o nákladné autá dovezené z Nemecka,
ktoré na odjazdený počet km, vek a cenu sú vhodné na zamýšľanú činnosť.
Dňa 18.04.2012 vycestoval primátor mesta JUDr. Jozef Šimko do Nemecka za účelom
dohodnutia podmienok s dodávateľom pre nákup nákladných automobilov na zber tuhého
a komunálneho odpadu /TKO/. Služobnú cestu ukončil 19.04.2012.
Na základe platobného poukazu č. 37744 zo dňa 24.04.2012 podpísaného primátorom
mesta, bol daný pokyn na vyplatenie zálohy vo výške 25.000,- € pre nákup dvoch áut
z Nemecka. Sumu vo výške 25.000,- € primátor vyzdvihol z pokladne na základe
Pokladničného výdavkového dokladu č. 1/4165/2012. Doklad a finančnú hotovosť vydala
pokladníčka MsÚ p. Marta Antalíková.
Dňa 25.04.2012 vycestoval primátor mesta JUDr. Šimko opäť do Nemecka s cieľom
nákupu a vyplatenia cien za dve nákladné autá na zber TKO.
1. MAN 18.222 č. podvozku WMAM058944Y016707 /ŠPZ RS 009 BX/ 16 t.
Dodávateľ :
LkW& Nutzfahrzeugbandel Oliver Braun, Marktschorgast
Spôsob platby : v hotovosti na mieste u dodávateľa
Suma :
9.990,- €
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Doklad : faktúra č. 201227 vystavená dodávateľom dňa 26.04.2012 splatná 26.04.2012.
Doklad bol zapísaný do knihy dodávateľských faktúr pod číslom 20120346
a prislúcha Platobnému poukazu č. 37971. Na dodávateľskej faktúre DPH nie je
uvedené. Nákladný automobil bol prvý krát zapísaný – prihlásený 23.01.1995
vo Würzburgu. Stav kilometrov ku dňu nákupu bol 171 600 km.
2. MERCEDES BENZ DAIMLERCHRYSLER /D/ 26 t /ŠPZ 070 BZ/
číslo podvozku : WDB9576531Z931156
Dodávateľ :
LkW& Nutzfahrzeugbandel Oliver Braun, Marktschorgast
Spôsob platby : v hotovosti u dodávateľa
Suma :
9.990,- €
Doklad : faktúra č. 2012029 vystavená dodávateľom dňa 26.04.2012 splatná 26.04.2012.
Doklad bol zapísaný do knihy dodávateľských faktúr pod číslom 20120347
a prislúcha Platobnému poukazu č. 37973. Na dodávateľskej faktúre DPH nie je
uvedené. Nákladný automobil bol prvýkrát zaradený - prihlásený 30.10.2000
v Düsseldorfe. Stav kilometrov ku dňu nákupu bol 191 443 km.
Služobná cesta bola ukončená 27.04.2012, kedy boli dve nákladné autá premiestnené
a odparkované na dvore Technických služieb mesta v Rimavskej Sobote.

VYÚČTOVANIE
Vyúčtované boli :
a/ Investičné náklady - finančné prostriedky z pokladne
b/ Prevádzkové náklady – obslužné náklady súvisiace s nákupom áut
a/ Investičné náklady
Vyúčtovanie zálohy celkom :
Príjmový pokladničný doklad č. 1/5394/2012 vystavený dňa 11.05.2012 na sumu 25.000,- €
Vyúčtovanie záloh za jednotlivé nákladné autá :
MAN - Výdavkový pokladničný doklad č. 1/5395/2012 vystavené dňa 11.05.2012.
MB - Výdavkový pokladničný doklad č. 1/5396/2012 vystavené dňa 11.05.2012
Na základe faktúr od dodávateľa boli uhradené kúpne ceny dňa 26.04.2012
Všetky doklady a podklady súvisiace s nákupom nákladných áut ako faktúry
a technické preukazy u oboch áut boli predložené v origináloch v jazyku nemeckom.
K dokladom bol doložený preklad do slovenského jazyka, kde v prekladateľskej doložke
prekladateľský úkon vykonala prekladateľka Mgr. Marta Andrášová – prekladateľka pre
jazyky slovenský a nemecký, zapísaná v Zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 970768 pre jazyky
slovenský a nemecký.
b/ Prevádzkové náklady súvisiace s nákupom nákladných áut
1. Spotreba PHM, /Superb, Peugeot, 2 nákladné autá/
2. Súvisiace náklady, diaľničné známky, cestovná mapa, mýto, kotúče
3. Ubytovanie pracovníkov a primátora
4. Odmena prekladateľky za preklad
5. Zaplatenie DPH
6. Kontrola originality, EK, STK
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1. Spotreba PHM, /Superb, Peugeot, 2 nákladné autá/
ŠKODA SUPERB
PEUGEOT
ŠKODA Superb

RS 959 BJ
RS 634 BG

Spotrebované spolu :

2 x /18.4.2012 – 19.4.2012/
/ 25.4.2012 – 26.4.2012/
404,30 litrov benzínu
666,49 €

MAN
Spotrebované spolu :

1 x /26.4.2012 – 27.04.2012/
205,00 litrov nafty
307,30 €

cena za 1 liter: 1,499 €

MB
Spotrebované spolu :

1 x /26.4.2012 – 27.04.2012/
259,00 litrov nafty
388,24 €

cena za 1 liter: 1,499 €

PEUGEOT
Spotrebované spolu

1 x /26.4.2012 – 27.4.2012/
182,77 litrov nafty
274,16 €

cena za 1 liter: 1,5 €

Náklady na PHM spolu :

1.051,07 litrov

1.636,19 €

2. Súvisiace náklady, diaľničné známky, cestovná mapa, mýto, kotúče
RS 959 BJ 18.04.2012
RS 634 BG 18.04.2012

Hrozenkov
Hrozenkov
Hrozenkov

Diaľničná známka
Cestovná mapa
Diaľničná známka

Záloha na mýtnu palubnú jednotku
Záloha na mýtnu palubnú jednotku
Doklady o predplatení mýtneho
Doklady o predplatení mýtneho
Doklad o zložení kaucie za jednotku
Doklad o zložení kaucie za jednotku
Kotúče do tachografov 1 balík
Spolu:

12,49 €
14,38 €
12,49 €

Superb

50,00 €
50,00 €
92,90 €
92,90 €
62,61 €
62,61 €
12,05 €

MAN
MB
MAN
MB
MAN
MB

Peugeot

462,43

3. Ubytovanie pracovníkov a primátora
Galerie Hotel Himmelkron
25.04.2012 – 26.04.2012

JUDr. Šimko, Hevessy

153,33 €

Main – Taunus – Hotel, Hochhein am Main
18.04.2012
Tibor Barto, Attila Šimko

90,00 €

Galeue Hotel Himmelkron
25.04.2012

68,60 €

Spolu:

Tibor Barto, Attila Šimko

311,93 €
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4. Odmena prekladateľky za preklad
Pani Mgr. Marta Andrášová, Gaštanova 11, Rimavská Sobota vyúčtovala za preklad
na základe objednávky zo dňa 30.04.2012 preklad listín z jazyka nemeckého na slovenský. Za
predmetný doklad vyúčtovala pre TSM Rimavská Sobota v zmysle Vyhlášky MS SR 491/
2004 sumu 105,00 €. Platbu prevzala v hotovosti dňa 30.04.2012.

5. Zaplatenie DPH
Na základe výpisu o zaplatení DPH vo výške 3.996,00 € za dve vozidlá na zber
komunálneho odpadu bola nadobúdacia cena zvýšená.

6. Kontrola originality, EK, STK
Zakúpené vozidlá absolvovali dňa 30.04.02012 kontrolu originality u oboch vozidiel,
ďalej boli vykonané emisná kontrola a STK. Za vykonané práce bolo uhradené:
- kontrola originality
- EK a STK

2 x 144,86 € t.j.
2 x 65,00 € t.j.

Spolu:

289,72 €
130,00 €
419,72 €

SÚVISIACE NÁKLADY NA NÁKUP 2 NÁKL. ÁUT 2 935,27 € /1 AUTO 1 467,64 €/

CELKOVÉ NÁKLADY NA 1 AUTO:
Cena auta :
9 990,00 €
Súvisiace náklady
1 467,64 €
Príslušná časť DPH 1.998,00 €
SPOLU :
13.455,64 €
Na základe protokolov vyššie uvedených výkonov boli nákladným autám pridelené
ŠPZ a vydané Technické preukazy :
MAN
MB

RS 009 BX
RS 070 BZ

TA 224122
TA 224 121

Po vykonaní predchádzajúcich úkonov týkajúcich sa kontroly pristúpili pracovníci
k procesu zaradenia nadobudnutého hnuteľného majetku najskôr do majetku mesta a následne
ich prevodu do správy TSM Rimavská Sobota.
K uvedenému sú predložené podklady :
- Doklad o preúčtovaní z účtu „Investície“
- Protokol o prevode správy majetku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov
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Záver :
Mesto Rimavská Sobota nemá do dnešného dňa schválený Rozpočet Mesta
Rimavská Sobota na obdobie rokov 2012 – 2014, z uvedeného dôvodu funguje mesto
v rozpočtovom provizóriu v súlade so Zákonom č.583/2004 Zb. a to § 11, ods.1 kde sa hovorí,
že ak rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo do 31.
decembra bežného roka, hospodári obec podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového
roku, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci
rozpočtového roku prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho
rozpočtového roka.
Ďalší súvisiaci predpis je Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č.
102/2009 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rimavská Sobota.
V článku 6 tohto nariadenia ods. 2a sa hovorí: „Primátor mesta schvaľuje nadobúdanie
hnuteľného majetku mesta v súlade so schváleným rozpočtom do 16.500,00 € v jednej veci.
Dodržiavanie právnych predpisov či interných nariadení vyžaduje VZN č. 79/2005
o kontrolnej činnosti vykonávanej v podmienkach mesta Rimavská Sobota. Tu je v prvej
časti, Kontrolná činnosť Mesta Rimavská Sobota, v bode 2 napísané, že takouto kontrolou je
aj dodržiavanie zákonností vyplývajúcich z prijatých VZN Mesta a uznesení mestského
zastupiteľstva.
Vzhľadom na to, že nákup hnuteľných vecí bol uskutočnený v období rozpočtového
provizória, nákup dvoch nákladných automobilov na zber TKO nebol v súlade s VZN
mesta č. 102/2009 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rimavská
Sobota.

V Rimavskej Sobote dňa 29. mája 2012

Ing. Ladislav Šťavina
hlavný kontrolór mesta
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