Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o vykonanej následnej finančnej
kontrole č. 13/2009 dodržiavania ustanovení nájomnej zmluvy č. 526/2007 EM-SM a jej
dodatku č. 1 o prenájme plážového kúpaliska (predkladaná v zmysle § 18f, ods.(1), písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta
Banská Bystrica na 2. polrok 2009 v čase od 3. novembra 2009 do 8. marca 2010 s prerušeniami.
Cieľom kontroly bolo preveriť, či počas účinnosti zmluvy č. 526/2007 EM-SM (ďalej len
nájomná zmluva) vrátane jej dodatku č. 1 boli zo strany prenajímateľa Mesta Banská Bystrica, ako
aj zo strany nájomcu spoločnosti AQUALAND Slovakia spol. s r.o., dodržané jednotlivé
ustanovenia nájomnej zmluvy a či boli v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi.
Predmetom kontroly bola vlastná nájomná zmluva, doklady, písomnosti a vyjadrenia
dokladujúce úkony vykonané v súvislosti s ustanoveniami nájomnej zmluvy.
*1. Základné informácie o predmete kontroly
Zasadnutie MsZ dňa 29. mája 2007 uznesením č. 68 - MsZ/2007 schválilo v zmysle
§-u 9, ods. (2), písm. a) zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom areálu plážového kúpaliska a to pozemky vrátane vodnej plochy a stavby prevádzková
budova spolu s technologickým zariadením súvisiacim s prevádzkou plážového kúpaliska
vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica spoločnosti AQUALAND Slovakia s.r.o., Švermova 32,
Banská Bystrica, IČO: 36768014 od 1. júna 2007 na dobu 30 rokov s opciou na 10 rokov za cenu
1000,- Sk ročne so záväzkom nájomcu preinvestovať na objekte nájmu min. 100 mil. Sk.
Účelom tohto nájmu bola modernizácia areálu za 100 mil. Sk v súlade s materiálom
„Modernizácia plážového kúpaliska Banská Bystrica“ a následné užívanie areálu na podnikateľskú
činnosť v súlade s účelovým určením predmetu nájmu. MsZ schválilo aj podmienky, ktoré mali byť
premietnuté do nájomnej zmluvy.
Vychádzajúc z uvedeného uznesenia Mesto Banská Bystrica ako prenajímateľ uzatvorilo dňa
15. októbra 2007 s účinnosťou od 1. októbra 2007 so spoločnosťou AQUALAND Slovakia spol.
s r.o. ako nájomcom v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov nájomnú zmluvu č. 526/2007 EM-SM na prenájom areálu plážového
kúpaliska, do ktorej boli podmienky stanovené MsZ premietnuté.
*2. Povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy a ich plnenie
*2.1 Úhrada nájomného (čl. III, body 3, 8 a 11 nájomnej zmluvy)
Zmluva uložila nájomcovi povinnosť uhradiť nájomné za rok 2007 do 30. októbra 2007
a nájomné za ďalšie roky vždy do 31. januára príslušného roka. V prípade nedodržania termínu
splatnosti zmluvy ukladala nájomcovi povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk
za každý deň omeškania.

Kontrolou boli preverené termíny úhrad nájomného za jednotlivé roky vrátane prípadného
uplatnenia zmluvnej pokuty, pričom bolo zistené, že prenajímateľ uplatnil voči nájomcovi zmluvnú
pokutu za rok 2009 za neskorú úhradu nájomného, neuplatnil však zmluvnú pokutu
za omeškanie sa s úhradou nájmu v roku 2007, hoci túto povinnosť ukladá zmluva v čl. III., bod
8. Vo svojom vyjadrení sa ku kontrolným zisteniam zo správy o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 13/2009 kontrolovaný subjekt uviedol, že zmluvná pokuta bola uplatnená dňa 4. marca
2010, čo kontrolný orgán uviedol v zápisnici z prerokovania správy o výsledku kontroly už ako
realizáciu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a skutkový stav už nepreveroval. (Bude
preverený v rámci kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov jednotlivými
kontrolami vykonanými ÚHK).
*2.2 Úhrada nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu (čl. III, body 5 až 7
nájomnej zmluvy)
Zmluva zaviazala nájomcu hradiť náklady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu
(odber elektrickej energie, odber plynu, vodné, stočné, zrážkovú vodu, vykurovanie, odvoz
komunálneho odpadu...) priamo tretím osobám na základe zmlúv, ktoré mal nájomca povinnosť
s týmito tretími osobami uzatvoriť, pričom na odber elektrickej energie vrátane prípojky si nájomca
mal povinnosť zabezpečiť samostatné odberné miesto.
Kontrolou bolo zistené, že uvedené náklady počas celej doby nájmu znášal nájomca, pričom
postupne aj zmluvne upravil svoje vzťahy priamo s dodávateľmi. Podľa vyjadrenia Správy majetku
Mesta Banská Bystrica z dôvodu potreby odstránenia technických problémov spojených
s napojením sa nájomcu na samostatné odberné miesto elektrickej energie so samostatným meraním
uzatvoril nájomca samostatnú zmluvu o odbere elektrickej energie priamo s dodávateľom až
v októbri 2009. Do tej doby bol odber elektrickej energie nájomcovi refakturovaný príspevkovou
organizáciou ZARES. Ku dňu začiatku kontroly nájomca nemal vysporiadané svoje záväzky voči
ZARES p.o. za obdobie, keď ešte elektrickú energiu priamo neodoberal v sume 18 281,83 €.
*2.3 Poistenie predmetu nájmu a iných činností spojených s predmetom nájmu (čl. VIII
nájomnej zmluvy)
Nájomná zmluva ukladala pre nájomcu povinnosť do 30 dní od jej účinnosti uzavrieť
poistnú zmluvu na poistenie všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku v predmete nájmu proti
poškodeniu živlom, proti krádeži a vandalizmu na obdobie do 31. decembra 2007. Počnúc
1. januárom 2008 povinnosť poistenia všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku v predmete
nájmu na seba prevzal prenajímateľ s tým, že nájomca bude uhrádzať výšku primeraného poistného
na základe písomnej výzvy prenajímateľa.
Ďalej nájomná zmluva zaviazala nájomcu poistiť celý svoj majetok ako aj majetok tretích
osôb vnesený na predmet nájmu proti poškodeniu živlom a proti krádeži a vandalizmu, ďalej
ho zaviazala na celú dobu trvania nájmu mať uzavreté poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody
na majetku a na zdraví tretích osôb a to všetko v lehote do 30 dní od účinnosti nájomnej zmluvy.
Ku dňu zahájenia vykonávania akýchkoľvek stavebných prác na predmete nájmu nájomná zmluva
zaviazala nájomcu mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vykonávaním
stavebných úprav na majetku prenajímateľa, majetku a zdraví tretích osôb.
Nájomná zmluva uložila nájomcovi povinnosť do 30 dní od jej uzavretia predložiť
prenajímateľovi potvrdenia o uzavretí vyššie uvedených poistných zmlúv.
Kontrolou bolo zistené, že nájomca nepredložil v zmluvne určených termínoch (ani neskôr)
preukazy poistenia, potvrdenia o poistení, resp. fotokópie poistných zmlúv, čím nedodržal
podmienky zmluvných ustanovení uvedené v čl. VIII. nájomnej zmluvy.

Prenajímateľ k 1. januáru 2008 v zmysle zmluvných podmienok poistil predmet nájmu.
Uhrádzané poistné prenajímateľ refakturuje nájomcovi, pričom za výzvu k úhrade poistného
zo strany nájomcu sa považuje vystavená faktúra. Nájomca doposiaľ všetky vystavené faktúry
na úhradu poistného za predmet nájmu uhradil.
*2.4 Realizácia rekonštrukcie a modernizácie plážového kúpaliska (čl. IV)
a preukazovanie preinvestovanej čiastky položkovitým rozpočtom (čl. III, body 2, 4, 10 a 11
nájomnej zmluvy)
Nájomnou zmluvou bol nájomca zaviazaný vykonávať preukazovanie preinvestovanej
čiastky položkovitým rozpočtom skutočne vykonaných prác odsúhlasených prenajímateľom
v zmysle objektového a časového harmonogramu vždy do 30 dní od posledného dňa štvrťroka,
v ktorom boli takéto práce realizované. Zároveň bol zaviazaný do jedného roka odo dňa účinnosti
zmluvy požiadať orgány verejnej správy o všetky povolenia potrebné k realizácii stavby. Prvé tri
štvrťroky od účinnosti nájomnej zmluvy nájomca so stavebnými prácami nezačal.
Kontrolou bolo zistené, že nájomca si povinnosť podľa článku IV. bod 17 nájomnej
zmluvy, a to do jedného roka odo dňa účinnosti zmluvy požiadať orgány verejnej správy
o všetky povolenia, licencie potrebné k realizácii stavby nesplnil, čím došlo k podstatnému
porušeniu zmluvy.
Ďalej bolo zistené, že nájomca nepredložil v zmluvne dohodnutom termíne položkovitý
rozpočet preinvestovanej čiastky skutočne vykonaných prác za tretí štvrťrok 2008, čím
nedodržal podmienky zmluvných ustanovení uvedené v čl. III. nájomnej zmluvy.
Podpísaním dodatku č. 1 k nájomnej zmluve dňa 27. apríla 2009 okrem iných zmien došlo
aj k zmene lehoty na predkladanie položkovitého rozpočtu preinvestovanej čiastky skutočne
vykonaných prác zo štvrťročnej na polročnú. Nájomca tak mal povinnosť predložiť položkovité
rozpočty do 31. júla 2009.
Kontrolou bolo zistené, že v zmysle tejto zmeny zaslal nájomca dňa 29. júla 2009
prenajímateľovi list, predmetom ktorého bolo podľa nájomcu predloženie položkovitého rozpočtu
preinvestovanej čiastky skutočne vykonaných činností do 30. júna 2009. Uviedol 17 stavebných
objektov so slovným popisom realizovaných prác a s uvažovanou sumou prestavanosti podľa
nájomnej zmluvy a skutočnou prestavanosťou v agregovanej položke jednou sumou. K vyššie
uvedenému listu nebol priložený položkovitý rozpočet skutočne vykonaných prác za obdobie
do 30. júna 2009, čím nájomca nedodržal podmienky zmluvných ustanovení uvedených v čl. III.
nájomnej zmluvy.
Dňa 21. januára 2010 spoločnosť AQUALAND Slovakia s.r.o. doručila na Odbor
strategického rozvoja mesta, investícií a verejného obstarávania, oddelenie investícií (ďalej len
ORI-IN) fotokópie faktúr za vykonané práce do 30. júna 2009 vrátane súpisov vykonaných prác,
ktoré voči nájomcovi vystavil zhotoviteľ spoločnosť SIMSTAL, s.r.o. Banská Bystrica. ORI-IN
vykonal kontrolu jednotlivých položiek predložených faktúr rozpočtovo-cenovým pracovníkom,
ktorý konštatoval, že jednotkové ceny prác sú v prevažnej miere v súlade s obvyklými položkami
v zmysle platných (používaných) cenníkov. Pri jednej faktúre chýbala špecifikácia ceny (projektové
a inžinierske činnosti), pri ďalšej doklad ku špecifikácii (faktúra na dodávku tepelných čerpadiel)
a pri jednej faktúre chýbal súpis prác a zápis o odovzdaní a prevzatí prác, na ktorý sa faktúra
odvolávala. K ostatným faktúram nemal rozpočtovo-cenový pracovník pri preverovaní
objektívnosti uplatnených cien zásadnejšie výhrady, resp. uplatnené boli cenové položky obvyklé
v čase a v danej lokalite. Kontrolná skupina neoverovala následne objektívnosť uplatnených cien,
vychádzala z predloženého stanoviska odborníka v danej oblasti. Konštatovala zároveň, že nebolo

možné preveriť súlad jednotlivých rozpočtových položiek súpisov vykonaných prác priložených
k faktúram so skutočne vykonanými prácami vzhľadom na absenciu dokladov z realizácie prác
(stavebný denník, zápisy z kontrolných dní, stanoviská stavebného, príp. technického dozoru) ako
aj absenciu položkovitého rozpočtu na celú stavbu vychádzajúceho z odsúhlasenej PD.
Kontrolná skupina ďalej konštatovala, že vychádzajúc z predložených faktúr bola celková
prestavanosť do 30. júna 2009, resp. do 31. decembra 2009, keďže nájomca do obdobia výkonu
kontroly za druhý polrok 2009 žiadne faktúry za vykonané práce nepredložil, bez DPH 1 819 832,EUR (54 824 259,- Sk). Nájomná zmluva v znení svojho dodatku č. 1 ukladala nájomcovi
povinnosť do 30. júna 2009 preinvestovať 51,2 mil. Sk a za obdobie od septembra 2009 do 31.
decembra 2009 ďalších 8,6 mil. Sk, spolu 59,8 mil. Sk. Nájomca k 31. decembru 2009
nepreinvestoval, resp. nezdokladoval preinvestovanie zmluvne dohodnutej čiastky.
Vo svojom vyjadrení sa ku kontrolným zisteniam zo správy o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 13/2009 kontrolovaný subjekt uviedol, že po jeho urgencii z 15. februára 2010 nájomca
dňa 2. marca 2010 predložil položkovité rozpočty za práce vykonané v 2. polroku 2009 vo výške
287.419,87 € (8,658 mil. Sk), čo kontrolný orgán uviedol v zápisnici z prerokovania správy
o výsledku kontroly už ako realizáciu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a skutkový
stav už nepreveroval. (Bude preverený v rámci kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov jednotlivými kontrolami vykonanými ÚHK).
*3. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 526/2007 EM-SM uzatvorený v súlade
s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňa
27. apríla 2009
Podpísaním dodatku č. 1 došlo v nájomnej zmluve č. 526/2007 EM-SM k nasledovným
zmenám doplnkom:
*- boli upravené odseky zmluvy, kde boli uvádzané finančné čiastky v slovenských korunách
za čiastky uvádzané v eurách, okrem článku III. body 8 a10 a článku IV. bod 7, kde táto úprava pri
vyčíslení zmluvnej pokuty vykonaná nebola
*- došlo k úprave prílohy č. 3 (vecný a časový harmonogram), ktorá mala byť podľa čl. III. bod. 1
dodatku č. 1 označená ako Príloha č. 1 k dodatku č. 1 (chybne označená ako dodatok č. 1 k
nájomnej zmluve č. 205/2007/EM-SM IV. Časový rozvrh a investičná náročnosť projektu)
*- interval predkladania položkovitých rozpočtov preinvestovanej čiastky skutočne vykonaných
prác bol upravený zo štvrťroka na polrok (čl. III. bod 4)
*- bol doplnený čl. 12 bodu III., kde bol definovaný termín „ukončenia stavby“
*- bol zmenený čl. IV. bod 17, a to záväzok nájomcu požiadať do jedného roka príslušné orgány
o všetky povolenia a licencie potrebné pre výstavbu podľa prílohy č. 3 nájomnej zmluvy bol
upravený na netermínovaný záväzok zrealizovať tieto žiadosti tak, aby bol dodržaný časový
harmonogram podľa Prílohy č. 1 k dodatku č. 1
Ostatné ustanovenia zmluvy ostali nezmenené.
Časový rozvrh realizácie Modernizácie... podľa prílohy č. 3 nájomnej zmluvy uvažoval
s dvoma etapami prác, a to v období od mája 2007 do júna 2009 mali byť zrealizované práce
v sume 50 mil. Sk a v čase od septembra 2009 do júna 2010 mali byť zrealizované práce
v rovnakej sume, pričom boli stanovené objekty, ktoré sa mali v jednotlivých etapách realizovať.
Príloha č. 1 k dodatku č. 1 k nájomnej zmluve platná od 27. apríla 2009 ukladala zrealizovať
do konca júna 2009 práce v objeme 51,2 mil. Sk, za obdobie september až december 2009 práce
v objeme 8,6 mil. Sk a do júna 2010 ešte práce v objeme 40,2 mil. Sk, pričom nebolo stanovené,
na ktorých objektoch Modernizácie.. sa má v jednotlivých etapách pracovať. Došlo k vylúčeniu
(alebo pozmeneniu) 15- tich objektov v celkovom rozpočtovom náklade 59,4 mil.Sk. Zároveň však
bolo v prílohe č. 1 k dodatku č. 1 doplnených (alebo pozmenených pôvodných) 11 objektov

s rozpočtovým nákladom 55,4 mil. Sk.
Keďže nie sú k dispozícii ani rozpočty projektanta, ani pôvodné rozpočty zhotoviteľa prác,
ani ORI-IN a ani kontrolná skupina nemohla posúdiť objektívnosť alebo neobjektívnosť pôvodných
cien a ich zmien u jednotlivých objektov. Posúdiť bolo možné len položkovité rozpočty skutočne
vykonaných prác následne predložených spolu s faktúrami, ku ktorým neboli zistené zásadné
výhrady. Kontrolná skupina zároveň konštatovala, že nájomná zmluva v súvislosti
s preinvestovaním pôvodných 100 mil. Sk na Modernizácii... ukladá nájomcovi povinnosť
predkladať na odsúhlasenie položkovité rozpočty skutočne vykonaných prác, ktorými nájomca
napĺňa objemy dohodnuté podľa jednotlivých objektov, povinnosť predkladať ponukové, resp.
plánované, či na základe projektov spracované cenové podklady podľa jednotlivých položiek mu
nájomná zmluva neukladá. Otázne tak ostáva seriózne a kvalifikované posúdenie zmien cien
agregovaných položiek podľa jednotlivých objektov, ktoré bez položkovitých rozpočtov je len
ťažko možné.
*4. Ostatné zistenia a záverečné konštatovania
Pri kontrole plnenia ustanovení nájomnej zmluvy kontrolná skupina skonštatovala
aj nasledovné zistenie v súvislosti s vedením účtovníctva v kontrolovanom subjekte a to vo väzbe
na dátum prevzatia majetku do správy a dátum jeho zaradenia do účtovníctva (hnuteľný
a nehnuteľný majetok v areáli Plážového kúpaliska). Tým, že kontrolovaný subjekt nezaradil do
účtovníctva a nezačal odpisovať majetok odo dňa, ktorým mu bol zverený do správy,
nedodržal ustanovenia § 8 a § 28 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
Kontrolou boli preverené dostupné podklady, ktoré boli k dispozícií pracovníkom MsÚ
a kontrolnej skupine. Zásadná otázka postavená pred kontrolnú skupinu, či zo strany nájomcu
sa plnia povinnosti pri kompenzácii ceny nájmu formou preinvestovania dohodnutých objemov
peňazí do Modernizácie... bola zodpovedaná na úrovni možnosti poznania týchto podkladov. Keďže
však nebolo možné posudzovať už zakryté stavebné konštrukcie ani fyzicky ani z podkladov
vlastnej výstavby (stavebné denníky, zápisy z kontrolných dní, vyjadrenia dozorov a pod.)
a rozpočtové podklady, ktoré boli k dispozícii, mali len čiastočnú vypovedaciu schopnosť,
je kontrolná skupina toho názoru, že stojí za zváženie zo strany kontrolovaného subjektu
a prenajímateľa zároveň vykonať odborný znalecký posudok k reálnosti fakturácie za doposiaľ
vykonané práce znalcom
z oboru stavebníctva a na práce, ktoré podľa Prílohy č. 1 k dodatku
č. 1 budú realizované do polroka 2010, zabezpečiť priamy stavebný dohľad prenajímateľa. Dať
vypracovať odborný znalecký posudok k reálnosti fakturácie za doposiaľ vykonané práce v areáli
Plážového kúpaliska znalcom z oboru stavebníctva odporučilo aj MsZ v Banskej Bystrici svojim
uznesením č. 610/2009 – MsZ zo dňa 27. októbra 2009. V čase výkonu kontroly o vykonaní
znaleckého posudku rozhodnuté nebolo, rovnako ešte nebola v rozpočte Mesta na rok 2010 takáto
položka odsúhlasená.
Z vykonanej kontroly kontrolný orgán vypracoval dňa 15. februára 2010 správu o výsledku
následnej finančnej kontroly, správa bola prerokovaná s kontrolovaným subjektom dňa 8. marca
2010.
V Banskej Bystrici, dňa 9. marca 2010

