MESTO STRÁŽSKE

hlavný kontrolór mesta
Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Správa o výsledku kontroly č. 07/2022
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na prvý polrok 2022 a v súlade
s ustanovením § 18f ods. 1 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. a Zákona č. 357/2015 Z.z. bola
vykonaná finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti na Mestskom
úrade Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske.
Predmet kontroly:
Kontrola poistenia spravovaného majetku na Mestskom podniku služieb mesta Strážske,
Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Kontrola vykonaná na základe: Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2022
Cieľ kontroly: získať prehľad a preveriť dodržiavanie zákonných noriem (Zákon 431/2002 Z.
z. o účtovníctve, Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) a preverenie zákonnosti, účinnosti
a efektívnosti nakladania so zvereným majetkom, dodržiavanie platných právnych a interných
predpisov.
Právne a interné predpisy upravujúce postupy:
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
Zákon č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení,
Smernica pre výkon finančnej kontroly na MsPS mesta Strážske č. 1/2016,
Kontrolované obdobie: rok 2021
Kontrolovaný subjekt:
Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22
Strážske
Kontrolu vykonal:

Mgr. Ján Škutka – hlavný kontrolór mesta Strážske
čas konania kontroly: máj 2022

V zmysle § 18d Zákona č. 369/1990 Zb.:
Rozsah kontrolnej činnosti:
(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom,
1

ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných
operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh
ustanovených osobitnými predpismi.
(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania
s týmito prostriedkami.
(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej
správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických
osôb a právnických osôb.

Kontrolovaný subjekt Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka
300, 072 22 Strážske bol založený Zriaďovacou listinou zo dňa 11.12.2003. Zriadenie
Mestského podniku služieb mesta Strážske bolo schválené uznesením MsZ v Strážskom č.
107/2003 zo dňa 11.12.2003, ku dňu 01.01.2004.
Mestskému podniku služieb mesta Strážske bol dňa 02.01.2004 vydaný aj živnostenský list na
vykonávanie činností v zmysle predmetov podnikania na základe Zriaďovacej listiny zo dňa
11.12.2003 a v zmysle jej Dodatkov.
Dňa 29.06.2012 bol do funkcie riaditeľa Mestského podniku služieb Mesta Strážske
vymenovaný Ing. Jozef Fedorko s nástupom od 01.07.2012.
Kontrolovaný subjekt Mestský podnik služieb mesta Strážske je zapísaný aj v Registri
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý register je vedený Štatistickým
úradom Slovenskej republiky.
Činnosti, ktoré Mestský podnik služieb mesta Strážske zabezpečuje v zmysle zriaďovacej
listiny:
1) hlavná činnosť – základné verejnoprospešné činnosti:
oprava a údržba miestnych komunikácií
odvoz tuhých komunálnych odpadov
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vymedzené rozhodnutím orgánu Štátnej správy
údržba verejných priestranstiev podľa pasportizácie (zeleň)
údržba a výsadba verejnej zelene
údržba opravy verejného osvetlenia a ozvučenia mesta
správa a údržba cintorínov
oprava a údržba vlastnej mechanizácie, motorových vozidiel a základných prostriedkov
čistenie mesta a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov
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podávanie obedov pre vlastných zamestnancov
správa zvereného majetku v zmysle platných vnútorných noriem mesta Strážske
údržba a oprava mestského majetku podľa potreby
správa a údržba domu smútku
správa a údržba letného kúpaliska
správa a údržba futbalového ihriska a zimného štadióna
správa a údržba mestskej telocvične
správa a údržba rekreačných zariadení mesta Strážske
riešenie a pomoc pri mimoriadnych udalostiach v rozsahu predmetu činností
výpomoc pri organizovaní osláv a akcií podľa požiadaviek mesta
stavebná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
príprava, realizácia a údržba zelene - služby špeciálnymi strojmi a zariadeniami
výroba záhradníckych potrieb
upratovacie práce
prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a
rekondíciu
organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych, športových podujatí, výstav,
prezentácií, koncertov, tanečných zábav, diskoték vrátane ich vecného a odborného
zabezpečenia
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
príprava, podávanie jedál a nápojov v stravovacích zariadeniach
správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
2) Podnikateľská činnosť nad rámec základnej verejnoprospešnej činnosti pre ktorú bol
Mestský podnik služieb mesta Strážske zriadený:
pohrebné služby
príprava a podávanie jedál a nápojov v stravovacích zariadeniach
pohostinská činnosť
služby súvisiace s rastlinnou výrobou, služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem
veterinárnych
služby špeciálnymi strojmi a zariadeniami
prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a
rekondíciu
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
prevádzkovanie pohrebnej služby
prevádzkovanie pohrebiska
prípravné práce k realizácii stavby
dokončovacie práce pri realizácii stavby
poradenské služby
výkon činnosti vedenia uskutočňovania prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak
ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m.
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Na Mestský podnik služieb mesta Strážske prešla správa nehnuteľného a hnuteľného majetku
na základe uzatvorenej Zmluvy o správe majetku mesta, zo dňa 02.03.2009, ktorej prílohy
tvoria:
Príloha č. 1: Delimitačný protokol k 01.01.2004,
Príloha č. 2: Zmluva o správe od 01.01.2004 do 31.12.2008,
Príloha č. 3: Majetok k 26.02.2009,
Príloha č. 4: Vyňatie majetku,
Príloha č. 5: Cintoríny.
V zmysle Článku V (Spoločné povinnosti správcu pri správe majetku) Zmluvy o správe
majetku mesta, zo dňa 02.03.2009, bod I, na strane 6 písm. d) je uvedené: „zabezpečiť poistenie
spravovaného majetku vrátane uplatňovania poistných náhrad.“
Na základe Zmluvy o výkone správy a jej Dodatkov, má Mestský podnik služieb Mesta
Strážske v správe majetok:
vstupná cena (Eur)
zostatková cena (Eur)
1) budovy
1.618.133,18
1.006.878,87
2) stavby
3.511.327,60
2.111.213,50
3) energetické a hnacie stroje 484.976,63
376.036,77
4) pracovné stroje a zariadenia 114.247,57
2.203,33
5) prístroje a zvl. technické
zariadenia
113.100,36
41.127,76
6) dopravné prostriedky
1.884.079,38
176.608,68
7) inventár
104.090,56
53.087,40
8) trvalé porasty
16.687,22
11.812,03
9) pozemky a trvalé porasty
25.803,49
25.803,49
10) dlhodobý nehmotný majetok
4.080,00
0,00
11) dlhodobý hmotný majetok
5.990,00
5.990,00
12) drobný hmotný majetok
47.419,79
0,00
13) OTE
98.111,19
0,00
Spolu:
8.028.046,97
3.810.761,83

Podrobnejší súpis majetku, ktorý je v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske.
1) Budovy v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske:
Garáže TS, Verejné WC, Amfiteater Park, Dom smútku + plyn + osvetlenie, Sklad posypového
materiálu, Skleník, Budova prevádzková a Trafostanica, Budova sociálna - Zimný štadión,
Telocvičňa, Dom - Hala separovaného zberu, Futbalový štadión - tribúna, sociálne zariadenia,
Rekonštrukcia stavby - Hala Strážske – separovaný zber odpadov.
vstupná cena: 1.618.133,18 Eur
zostatková cena 1.006.878,87 Eur
2) Stavby v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske:
Cesta sídlisko, Prípojka slaboprúdu, Cesta k regulačnej sieti, Prípojka el. energie, Úprava
terénna 32 b.j., Osvetlenie, Doplnok stavebný vonkajší, Úprava terénna 32 b.j., Doplnok
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stavebný vonkajší, Rozvod kabelový nn, Osvetlenie vonkajšie, Osvetlenie vonkajšie, Chodník,
plocha odstavná, Doplnok plocha odstavná, Osvetlenie vonk. NN roz., Doplnok stavebný
vonkajší, Cesta, Chodník ul. Mierová, Chodník ul. 1. mája, Cesta ul. Pod hradom, Chodník ul.
Zámočnícka, Dláždenie priekop, Cesta Nová štvrť, Zos.voz. ul. Zámočnícka, Cesta ul.
Družstevná, No, Cesta príjazdová KAZ, Chodník ul. Nová, Cesta ul. Zámočnícka, Chodník ul.
Družstevná, Regulácia potoka Krivošťany, Rekonštr. Cesta ul. 1. mája, Cesta ul. Krivošťanská,
Chodník Mierová, Zos. voz.ul. 1. mája, Zos. voz. ul. Mierová, Aut. Zastávka, Inžin. Siete, Verej.
osvetlenie+rekonštr.VO za Záhradami, Ulica Nová roz., Ul. Zámočnícka, Ulica Krivošťanská,
Ulica Nová štvrť, Ulica Cintorínska, Ulica Osloboditeľov, IBV radová zástavba, Ulica
Laborecká rozšir., Námestie, 800 b.j. I2 , J2 pieskovisko, 88 b.j. H2 ver. z. pieskov. + plochy
stojany, Park spevnené cesty, 88 b.j. B1, H2 chodníky, 88 b.j. Chodník, 88 b.j. B1,H2 chodník,
88 b.j. B1, H2 chodník, 88 b.j. H2 TV chodník, Parkovisko 80 b.j. I2 J2, Osvetl. 80 b.j. I2, J2,
Parkovisko 80 b.j. B1, I1, J2, Parkovisko+cesta AB MsU, Ul. Družstevná rekonštrukcia, Cesta
ku ČOV ke Cintorín, Plocha ľadová+ obnovená ľadová plocha, Kúpalisko Vstup. objekt,
Bazény,Úpravňa vody, Športový štadión, Miniihrisko, Detské ihrisko, Autobusové zastávky 8
ks, Chodník ul. Mierová, Chodník ul. Pod hradom, Chodník ul. Gaštanová, Chodník ul.
Osloboditeľov, Cesta pri parku, Chodník ul. Laborecká, Oplotenie mestského parku, Chodník
Komenského 630,627,629,Chodník Vihorlatská, Verejné osvetlenie modernizácia,Autobusové
zástavky Krivošťany murované, Spevnená betónová plocha prístrešok Hala SZ, Rekonštrukcia
odst.plochy parkovisko TESCO, Verejné osvetlenie mesta osvet. prechodov, Chodník ul.
Zámočnícka, Kolkáreň, parcela č. 543/3, súp.č. 255; Osvetlenie priechodov ul. Mierová a
Osloboditeľov II.etapa, Rekonštr.chodníkov Mierová po AS,,parkovisko, Miestne komunikácie
chodníky,parkoviskáPP/rpjekt,Verejné osvetlenie osvetlene prechodov Mierová,Osloboditeľov
Chodník detské ihrisko (zámková dlažba), Verejné osvetlenie Laborecká ulica, Verejné
osvetlenie parkovisko pri Tesco Stores, Verejné osvetlenie priechody pre chodcov pri Lemone,
križovat. Krivošť, NN prípojka amfiteáter odberné elektr. Zariadenie, Parkovisko a komunikácia ul. Mierová a Komeského, Zavlažovací systém v areáli futbal.štadióna, Kĺzisko stĺpy
verejného osvetlenia, Zavlažovací systém a úprava II. futbalovej plochy, Chodník ul.
Mierová/od Agátovej po Gaštanovú/, Zhod.budovy "Školiace stredisko zníženie.
vstupná cena: 3.511.327,60 Eur
zostatková cena: 2.111.213,50 Eur
3) Energetické a hnacie stroje v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske:
Zdvíhacie zariad. Súprava, Lis EKOPACK B 100.1, Hydraulický paketovací lis dvojkomorový,
Triediaca linka, Klzisko technologia chladenie, elektroinštalač., MaR, Rýpadlo nakladač
HIDROMEK.
vstupná cena: 484.976,63 Eur
zostatková cena: 376.036,77 Eur
4) Pracovné stroje a zariadenia v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske:
Prid. zar. k HONZ, Nádrž na naftu, Kontajner 6m troj komorový BOBOR, Kontajner 6m troj
komorový BOBOR, Kontajner 6 m troj komorový BOBOR, Kontajner 6 m troj komorový
BOBOR, Kontajner 6 m troj komorový BOBOR, Kontajner 6 m troj komorový BOBOR,
Kontajner 6m troj komorový BOBOR, Kontajner 6 m troj komorový BOBOR, Kontajner 6 m
troj komorový BOBOR, Kontajner 6 m troj komorový BOBOR, Kontajner 4 m dvoj komorový
BOBOR, Kontajner 4 m dvoj komorový BOBOR, Kontajner 4 m dvoj komorový BOBOR,
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Štvorkomorový kontajner na separovaný zber PESCO, 10 x Štvorkomorový kontajner na
separovaný zber, Drvič štiepkovač drevnej hmoty, Kosačka CUB CADET RZT 50, Mulčovač
MAX10 200, Zametač KM T 2300 UZ, Vysokozdvižný vozík HC forklift, Trojkomorový
kontajner na SZ 7 m3, Trojkomorový kontajner na SZ 7 m3, Trojkomorový kontajner na SZ 7
m3, Traktorová kosačka Husqvarna RIDER 15 TSAWD, Autobusová zástavka ZŠ, Mulčovač
Maxio 240, Prenosná náj. autom.váha VIDI SB 3000.
vstupná cena: 114.247,57 Eur
zostatková cena: 2.203,33 Eur
5) Prístroje a zvláštne technické zariadenia v správe Mestského podniku služieb mesta
Strážske:
Kamerový systém detské ihrisko, Kamerový systém kúpalisko, Rozhlas bezdrôtový celé mesto,
Kamerový systém technické služby, Nástenná klimatizácia SINCLAIR 7 kw, Nástenná
klimatizácia SINCLAIR 7 kw, Automatická dvojdrahová kolkáreň Strážske.
vstupná cena: 113.100,36 Eur
zostatková cena: 41.127,76 Eur
6) Dopravné prostriedky v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske:
Vozidlo Hyundai pohrebné, FORD TRANZIT, Zetor 7011, Destarol, Avia 31 skrinova, Traktor
ZETOR 8441 PROXIMA, Nákladné vozidlo Renault Midlum 280.18, Citymaster 1200
Comfort s príslušenstvom, Multicar M30 FUMO Carrier s príslušenstvom, ICM Tremo City
Carrier s príslušenstvom, Kropiace, čistiace vozidlo a nosič nadstavby, Čistiaci, zametací stroj
a nosič nadstavby, Špeciálne vozidlo s vysokozdvižnou plošinou, RENAULT Midlum s nadstavbou FAUN Variopress 516, Nákladné vozidlo s placht.nadstavbou Fiat Ducato, Zametací
stroj Mathieu MC 110, Typ: Azura MC110, Dodávkové vozidlo CUSTOM TRANSIT T320.
vstupná cena: 1.884.079,38 Eur
zostatková cena: 176.608,68 Eur
7) Inventár v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske:
Vianočná výzdoba,Kombinovaná hojdačka, Kombinovaná herná a motorická zostava, špeciálne
priemyselné lanové preliezačky, Kombinovaná vežová zostava, šmýkačka, Kolotoč detský
kombinovaný s hojdačkami pre 4 osoby, Komb.zostava so šmýkačkou,lanovou, Fitnes stroje
na detskom ihrisku/ 6 ks, Detské ihrisko medzibl.priestor ul Mierova, Komenského/kombin.
preliezky, Klzisko Striedačka s lavicami 16 osôb RACIO, Klzisko ochranná sieť na bránky,
tlmiaca doska, Barový pult, Zostava kuchynského nábytku (5ks) regál atyp.
vstupná cena: 104.090,56 Eur
zostatková cena: 53.087,40 Eur
8) Trvalé trávne porasty v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske:
Úprava sadová a sadové úpravy 80 b.j. I2 J2.
vstupná cena: 16.687,22 Eur
zostatková cena: 11.812,03 Eur
9) Pozemky a trvalé porasty v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske:
2 x pozemok zastavaná plocha a nádvorie – pozemok pod stavbou Hala SZ
3 x pozemok orná pôda – pozemok FŠ – tenisové kurty.
vstupná cena: 25.803,49 Eur
zostatková cena: 25.803,49 Eur
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10) Dlhodobý nehmotný majetok v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske:
Projekt – výstavba Parku,
Projekt revitalizácie mestského parku,
Projekt prípojky VO ul. Družstevná 9000.
vstupná cena: 4.080,00 Eur
zostatková cena: 0,00 Eur
11) Dlhodobý hmotný majetok v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske:
Umelecké dielo „Viera, nádej, láska“
vstupná cena: 5.990,00 Eur
zostatková cena: 5.990,00 Eur
12) Drobný hmotný majetok v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske:
Rebrík hl. 3diel., Kotol Destila, Komín viacvrstvový, Pluh PNK 4, Skriňa drevená, Skriňa
drevená, 10 x Kontajner plastový 1100 l, Stroj vrtací, 2 x Pohrebný vozík, 2 x Vlečka, Nožnice
strihacie, Snehova radlica, 5 x Ocel. predajný stánok, Kult. + 1 brany KBH 250, 20 x Stolička
drevená čalúnená fialová, Kosačka motorová rotačná LTS 448, Krovinorez Kawasaki KBH 43,
Motorový orezávač vyvetvovač, Motor honda 5,5 HP, Prevodovka DSK, Fréza snehová, Šatňa
pre 18 ľudí, Šatňa pre žiakov, Šatňa pre 18 ľudí, Práčka Brant, sušička Brant, HP práškový
PG6E (7 ks), HP snehový CO2ks 5 BG 1 (2 ks), Šatňa pre 18 ľudí javor, Šatňa pre 22 ľudí
javor, 4 x Regál na prádlo javor, 2 x Regál do práčovne javor, 4 x Skriňa javor, dub;
Konferenčný stolík, Skrinka na stenu, 4 x Kreslo, Vetva vianočná výzdoba, Vločky vianočná
výzdoba, Letiace hviezdy vianočná výzdoba, 2 x Pad. hviezdy vianočná výzdoba, 3 x Perla
+ zacl. vianočná výzdoba, Krovinorez Kawasaki KBH27, 10 x Lavička TAURI VERAL
s operadlom, 2 x Bicyklový stojan Reset VELO, Info tabuľa, Smerovník Cosmos/na jednej
nohe + 3, Hojdačka na prevažovanie, 2 x Hojdačka na oceľovom segmente, Vitrína polička
biela, 6 x Stôl do zasadačky, Stolička čalún. bordová 9 ks, Stolička čalún. Bordová, Krovinorez
Kawasaki Profi, 2 x Prenosné WC, Motorová kosačka, 2 x Tribúna, Svetelná reťaz, LED
červená, Svetelná reťaz, LED biela, Kosačka motorová HRX426 CPDE, BIO CLIP 103 ku
kosačke RIDER, Kopírovací stroj CANON multifunkčný, Pneumatické mazacie čerpadlo,
Zváračka na plasty, Krovinorez Dolmar MS 3310, Krovinorez Castor 41D, Krovinorez Castor
41, Kolkáreň kuchyňka zápultie, police bar pult.
vstupná cena: 47.419,79 Eur
zostatková cena: 0,00 Eur
13) OTE (operatívno-technická evidencia) v správe Mestského podniku služieb mesta
Strážske:
Regaly čerešňa (sada 5ks), Striekacia pištoľ, Paletový vozík, Elektrická reg. pokladňa EURO
1000T, Vysávač motorový STIHL SH 86D, 20 x Kontajner plastový oblý 1100 l, Plastové dvere,
Elektrické varhany Yamaha, 19 x Kontajner plastový MGB 1100 l, Kartotéka A4/ 4 zásuvky, 6
x Trojkomorový kontajner na SZ 4m3, 6 x Hasiaci prístroj P6Te, Nevýbušná húkačka siréna
4FE 601, ASUS K55VD SX570H RED 15,6 " prenosný počítač, Paletový vozík s váhou
PVZKL 2000 kg, Elektrocentrála EGM 65 AVR 3, Rosič motorový SOLO 444, HP tlačiareň
OfficeJet Pro 8600, Kancelárske kreslo Sebatian čiernomodré, Digitálny detektor alkoholu AL
7000 Full Kit, Trampolínový set 3,3 m, Stôl (oltár), Rečnícky pult, Stojan na vence, Stojan na
vence, Vozík FW 20 TS 410, Nádržka na vodu FW 20, Rozbrusovačka TS 420, Platňa vibračná
Briggs, Plynové teleso MORA 2,5 TURBO, Plynové teleso MORA 4,2 TURBO, Okružná píla
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SKIL SKM, Lavičky drevené (33 ks), Smetný drevený kôš 65 l (38 ks), Tlakový čistič RE 163
STIHL, Píla chvostová elektrická JR 3050T, Skrinka na ozvučenie, Hojdačka Plus 2 miestna,
Kosačka STIHL FS 260 C E, Autorádio Secor SCT 3015 MR, Kamera Wifi bezdrôtová
OPEXIA OP CS01, Vysávač ETA 248690000, Hoblík SKIL 720W, Uhlová bruska D28490,
Osobný počítač CPU AMD A10785OK, Osobný počítač CPU AMD A10 785 OK, Motorová
píla MS362 STIHL,Žalúzie retiazkové(10,58 m2) a vertikálne (20,15 m2), 8xKontajner 1100 l
SZ žiarovozinkovaný, Ohrievač vody EO 10 N, Počítač Notbuk LENOU5 B50 30,
Uzamykateľná informačná tabuľa, Miešačka spadová BWJ 160/230 V, Motor. krovinorez
H535RX Husguarna, Aku vrtačka GSR 1800LI, Plynový ohrievač vody PZDV Quadroflex 120
GORS, Motorová vyvetvovacia píla HT 56 C E, Drevený kôš pozinkovaný,morené drevo,65 l,
30 ks, Pracovný stôl 2000x850x650 mm, Kontajner závesný 7 m3, otvorený, SZ, Kontajner
závesný 7 m3, otvorený, SZ, Závesná žeriavová váha EVT3000 v.č. 16005, Závesná žeriavová
váha EVT3000 v.č. 16006, Elektrický navijak 2700 kg 12V, oceľové lano, Elektrický navijak
2700 kg 12 V,oceľové lano, Vozík paletový s váhou HW 2000W, Scout Guard 880MMS
fotopasca, Kontajner 1100 l žiarovozinkovaný SZ, Kontajner 1100 l žiarovozinkovaný SZ,
VKK 7 m3 otvorený na SZ, Kontajner závesný 7 m3 otvorený SZ, Plynový ohrievač 16,5 kW
Dedra, HDD TB Disk záložný zdroj viacpamäťový, Drevená lavica s operadlom čalún.sedák, 4
m, Drevená lavica s operadlom čalún. sedák, 4m, Drevená lavica s operadlom čalún. sedák 4m,
Drevená lavica s operadlom čalún.,sedák, 4m, Sedes malý kreslo, Sedes malý kreslo, Sedes
veľký kreslo, Mikrovlná rúra MORA MT 120 W, Benzínový generátor prúdu GG3300,
vysokotlaký čistič AQT 37 13, Lehátko ALLIBERT zelené 44 ks, capucino 6ks, Nabíjačka
batérií V621C Gude, Búracie kladivo HM1812 Makita, Trávnatý Traktor XT 2PR95 Cub Cadet,
Ohrievač Tatramat ELOV 150, Kontajner žiarovozinkovaný 1100 l, Drevená lavica so sedákom
4m, 4 x Drevená lavica so sedákom 4m, 27x kontajnér plastový MGB 1100 l TKO, Volejbalové
stĺpy z pozink.ocele 2ks s púzdrom, 2x Pingpongový stôl Cormilleau PRO 510, Lehátko
plastové LETINO FISSO zelené inv.č.336 386/50 ks, 2xPredajný stánok na trhovisko, Motorov.
plotostrih SHP600 STIGA, Kosačka AS30 WeedHex140 odstraňovač burín, Farebná tlačiareň
leas.Canon i SENSYS MF633Cdw, Zvárací invertor KlTin 170, Farebná leas.tlačiareň Canon i
SENSYS MF635CX, 3x Monitor SAMSUNG 27" S27F358, 4 x Kancelárske kreslo Kevin
modročierna, 3xDrevená lavica s operadlom a sedákom 4 m, 2 x DTD kvetináč, Nosidlá s
podperou nôh, E kasa ELCOM Euro 50 TE Mini SK, Motorová píla MS291 STIHL, Laserová
tlačiareň Wifi Samsung SLM2070W, Počítač HP PRODESK 400 G1 SFF, Pračka Electrolux
EW6F528SC, Počítač HPP ProDesk 600 G1SFF s monitorom 21,5,"FHD, Kontajnér
žiarovozinkovaný 1100 l, 5 x Kontajnér žiarovozinkovaný 1100 1, Stohovateľná stolička
ILHAM,čierna 64 ks, Drevená deliaca priečka, Žalúzie horizontálne 12 ks, vertikálne 6 ks,
Mraznička truhlicová FOCUS 151, Chladená pizza vitrína 1500, Hotdog rolly HENDI 11
valcov, Platňa smažiaca FTH 30E, Kontaktný gril CATERINA Panini, 2xFritéza Caterina 5 l,
DN 2ATYP Nástenný odsávač pár, USD 4K/ATYP Umývací stôl s kryt. s 2 drezmi, Stôl pod
kávovar, Umývačka skla D Wash 40 T DDE DP, Zmäkčovač vody aut. Bride Micro C, Kávovar
automatický, dotyková obrazovka 3,5 ", 2xPodpultová chladnička 130 l S880175, Záložný
zdroj server EÚ, Krovinorez 535 RX Husqarna, Krovinorez 535 RX Husqarna, Uhlová brúska
9565 CR Makita, 16 x Stôl ARD, Váha ACS 6/15, Digitálna váha HENDI, ASUS Zenbook 14
UM425TA grey celokovový.
vstupná cena: 98.111,19 Eur
zostatková cena: 0,00 Eur.
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V súvislosti s finančnou kontrolou má rozpočtová organizácia Mestský podnik služieb mesta
Strážske prijatý interný predpis s názvom Smernica pre výkon finančnej kontroly na MsPS
mesta Strážske č. 1/2016 zo dňa 01.01.2016.
Na výber poistenia Mestský podnik služieb mesta Strážske zakaždým uskutočnil ponukové
konanie. Poistné zmluvy boli vždy uzatvorené s tou komerčnou poisťovňou, ktorá dala ponuku
s najnižšou cenou. Všetky poistné zmluvy prešli základnou finančnou kontrolou.
Pri všetkých úkonoch bola ešte pred ich uskutočnením vykonaná základná finančná kontrola
v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z.
§ 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. - Základná finančná kontrola:
(1) Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad
každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na
príslušných stupňoch riadenia.
(2) Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním
určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet,
verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej
operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy. Ak je orgánom
verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie základnej finančnej kontroly svojimi
zamestnancami, vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna iná fyzická osoba,
ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.
(3) Osoby podľa odseku 2 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
a) finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,
b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo
c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa
finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
(4) Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu finančnej operácie alebo
jej časti, ktorá bola overená administratívnou finančnou kontrolou podľa § 8 ods. 1 druhej vety,
môžu vykonať overenie súladu tejto finančnej operácie alebo jej časti s tými istými
skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4, ktorých súlad bol overený administratívnou finančnou
kontrolou.
(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 nepoužije orgán verejnej správy pri plnení úloh integrovaného
záchranného systému a Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba,
finančná správa v oblasti colníctva, ozbrojené sily Slovenskej republiky, Zbor väzenskej a
justičnej stráže, Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky a spravodajské služby pri
plnení tých úloh, ktoré neznesú odklad podľa osobitných predpisov. Rovnako sa ustanovenia
odsekov 1 až 4 nepoužijú pri odstraňovaní dôsledkov prevádzkových havárií a iných
havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie
odklad v záujme ochrany života, zdravia a v záujme predchádzania škodám na majetku.
Mestský podnik služieb mesta Strážske má s komerčnými poisťovňami uzatvorené tieto zmluvy
na poistenie spravovaného majetku:
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1) Poistná zmluva č. 8080074162 uzatvorená s Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, na 12 motorových vozidiel, na 2 nemotorové (prípojné)
vozidlá a 2 pracovné vozidlá bez ŠPZ. Celoročné poistné za rok 2021 činilo sumu 2.240,76 Eur.
Jedná sa o tieto vozidlá:
Typ vozidla:
ŠPZ:
1, BSS PS 701H
MI038YC
2, BBS P53S
MI170YC
3, LIAZ S706MTSP25
MI481BH
4, ZETOR 7011
MI512AB
5, HYUNDAI HI VAN
MI780AU
6, ZTS UN-053,2
nedodané
7, FORD TRANSIT S300
MI283BO
8, ZETOR 8441
MI494AD
9, RENAULT MIDLUM 280 18
MI396CO
10, NISSAN CABSTAR
MI538DF
11, RENAULT MIDLUM
MI688CV
12, FIAT DUCATO
MI137EB
13, AGROSTROJ MAXIO-240
nedodané
14, HIDROMEK HMK 102B
MIZ231
2) Poistná zmluva č. 001147879 (vrátane jej Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3) uzatvorená s Union
poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, na poistenie nehnuteľnosti – Hala SZ-stavba
(Hala Strážske – separovaný zber odpadov, Agátova 211), na sumu 390,18 Eur.
3) Poistná zmluva č. 0011410016 (vrátane jej Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3) uzatvorená s Union
poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, na nehnuteľnosť – Hala separovaného zberu
– stroje a zariadenia v hale (vysokozdvižný vozík, triediaca linka TLP, dvojkomorový
vertikálny balíkovací lis s ručným viazaním), na sumu 311,06 Eur.
4) Poistná zmluva č. 8093217405 uzatvorená s ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 811 02
Bratislava, na poistenie nehnuteľnosti – Telocvičňa, tribúna futbalového štadióna, dom smútku,
na sumu 625,87 Eur.
5) Poistná zmluva č. 6827174276 uzatvorená s Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance
Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, na poistenie nehnuteľnosti – Autobusová stanicanástupište mesta Strážske, na sumu 410,34 Eur.
6) Poistná zmluva č. 6827174348 uzatvorená s Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance
Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, na poistenie nehnuteľnosti – budova KP, garáž,
ľadová plocha, kúpalisko, detské ihrisko, zavlažovací systém futbalového štadióna, na sumu
725,38 Eur.
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7) Poistná zmluva č. 4022902018 uzatvorená s Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance
Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, na poistenie prepravovaných osôb motorovým
vozidlom Ford Tranzit, na sumu 41,82 Eur.
8) Poistná zmluva č. 6564497144 uzatvorená s Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance
Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, na poistenie hnuteľného majetku – povinné
zmluvné poistenie motorových vozidiel v počte 5 vozidiel na sumu 3.633,89 Eur (refundácia
z Mesta Strážske).
Podrobnejší zoznam poisteného majetku v správe Mestského podniku služieb mesta Strážske:
- vysokozdvižný vozík HC fortlift – 1ks
- trojkomorový kontajner 7m3 – 3ks
- trojkomorový kontajner 4m3 – 6ks
- triediaca linka TLP 3,5/TP 8 – 1ks
- dvojkomorový lis Ekopak A 300.2 – 1ks
- počítač Acer EX s príslušenstvom – 1ks
- tlačiareň HP Color Laser Jet – 1ks
- hasiace prístroje /typ P6Te/ - 6ks
- garáže TS
- dom smútku + plyn + osvetlenie
- telocvičňa
- dom – Hala separovaného zberu
- futbalový štadión – tribúna, sociálne zariadenie
- rekonštrukcia stavby – Hala Strážske separ. zber odpadov
- autobusová zastávka
- plocha ľadová + obnovená ľadová plocha
- kúpalisko – vstupný objekt, bazény, úpravňa vody
- detské ihrisko
- zavlažovací systém v areáli futbalového štadióna
- zavlažovací systém a úprava 2.futbalovej plochy
- zhodnotenie budovy „Školiace stredisko-zníženie energet. náročnosti“
- hydraulický paketovací lis dvojkomorový
- triediaca linka
- vozidlo Hyundai – pohrebné
- Ford Transit
- traktor Zetor 7011
- Destarol
- vozidlo Avia A31 skriňová
- traktor Zetor 8441 PROXIMA
- nákladné vozidlo Renault Midlum 280.18
- vozidlo Citymaster 1200 Comfort s prísl.
- Multicar M30 FUMO Carrier s prísl.
- ICM Tremo City Carrier s prísl.
- vozidlo kropiace, čistiace a nosič nadstavby
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- čistiaci, zametací stroj a nosič nadstavby
- špeciálne vozidlo s vysokozdvižnou plošinou
- RENAULT Midlum s nadstavbou FAUN Vario
- nákladné vozidlo s plachtovou nadstavbou Fiac Ducato
- zametací stroj Mathieu MC 110, typ: Azura M
- dodávkové vozidlo CUSTOM TRANSIT T320
- počítač Notebook LENOU5 B50-30.

Z á v e r:
Podrobnou kontrolou hlavný kontrolou u kontrolovaného subjektu nezistil žiadne pochybenia
a ani nedostatky. Pri uzatváraní poistných zmlúv bola vo všetkých prípadoch dodržaná zásada
účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s majetkom, ktorý má kontrolovaný
subjekt v správe. Pred každou realizáciou poistného kontrolovaný subjekt uskutočnil najprv
ponukové konanie s viacerými komerčnými poisťovňami pôsobiacimi na území Slovenskej
republiky. Pri všetkom bola do popredia daná zásada efektívnosti a hospodárnosti, t.j.
kontrolovaný subjekt uzatvoril poistnú zmluvu vždy s tou komerčnou poisťovňou,ktorej cenová
ponuka bola čo do výšky ceny najnižšia. Taktiež všetky poistné zmluvy, ako aj ich dodatky
prešli základnou finančnou kontrolou v zmysle zákona. Dodatky k poistným zmluvám sa týkali
zníženia ceny poistného s predošlým obdobím, nakoľko v predchádzajúcom období nedošlo
k poistnej udalosti. Jediné, čo hlavného kontrolórovi chýba, je chýbajúce poistenie kontrolovaného subjektu ako takého voči vzniknutým prípadným škodám pri výkone činnosti (napríklad,
ak by došlo k spôsobeniu škody na majetku tretích subjektov pri kosení trávnatých plôch
a krovín na území mesta Strážske zo strany zamestnanca Mestského podniku služieb mesta
Strážske). Z tohto dôvodu hlavný kontrolór odporúča kontrolovanému subjektu poistiť
Mestský podnik služieb mesta Strážske voči prípadným vzniknutým rizikám z prípadným škôd
pri výkone činnosti za dodržania zásady účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti.

Strážske 30. 05. 2022
Mgr. Ján Škutka
hlavný kontrolór
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