
 Správa z  kontroly 
 
V súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 bola vykonaná kontrola postupu konateľa 
MsBP a splnenia podmienok Verejného ponukového konania /VPK/ na výber strategického partnera 
spoločnosti pri uzatvorení Zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení zo  dňa 12.11. 
2013 a uzatvorení  následnej Dohody o postúpení práv  a povinností  zo  Zmluvy o nájme nehnuteľ-
ností a technologických  zariadení zo  dňa 14.11. 2013.   
 
Kontrolovaný subjekt: Mestský bytový podnik s.r.o zastúpená konateľom Ing. Tiborom Krajčovičom. 
Kontrolný orgán: hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
 
Cieľ kontroly: zistiť či uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení 
/ďalej len Nájomná Zmluva/ s víťazom VPK bolo v súlade s výsledkami komisie pre prípravu a 
vyhodnotenie VPK. 
 
Ku kontrole boli predložené: 
Výsledky verejného ponukového konania 
Zmluva o nájme nehnuteľností a technologických zariadení /ďalej len Nájomná zmluva/ 
Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických 
zariadení /ďalej len Dohoda/ 
 
 
Dňa 23.07.2013 na MsZ na svojom zasadnutí uznesením č. 150/2013 prerokovalo a: 
 V časti A/ uznesenia zobralo na vedomie „Správu o MsBP s.r.o – analýzu stavu a možnosti 
budúceho vývoja“ bez pripomienok. 
 V časti B/ uznesenia  schválilo: 
1.  Zámer ďalšieho fungovania spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď spol. s.r.o.  formou 
spolupráce so súkromným partnerom  - vstupom prenájmu aktív spoločnosti 
2. Výber strategického partnera formou vyhlásenia verejného ponukového konania (VPK) 
3. Komisiu pre prípravu a vyhodnotenie verejného ponukového konania : 
4. Podmienky verejného ponukového konania bez pripomienok 
 V časti C/ uznesenia uložilo konateľovi MsBP Sereď spol. s.r.o. vyhlásiť verejné ponukové 
konanie na výber strategického partnera v termíne do 30.07.2013. 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 19.09.2013 bolo informované o výsledku verejného 
ponukového konania – MsBP s.r.o. 
uznesením č. 161/2013:   
 V časti A/ poverilo konateľa MsBP spol. s r.o.  na rokovanie s víťazom verejného 
ponukového konania o prenájme aktív spoločnosti, v prípade neúspechu rokovania jednať so 
záujemcom, ktorý skončil druhý v poradí. 
 V časti B/ citovaného uznesenia uložilo konateľovi Mestského bytového podniku spol. s.r.o. 
Pripraviť zmluvu na nájom aktív spoločnosti so záujemcom, na základe výsledkov rokovania 
v termíne do 30.11.2013. 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 12.11.2013 uznesením č. 218/2013 zobralo na 
vedomie Informáciu o pokračovaní rokovaní s víťazom verejného ponukového konania o prenájme 
aktív MsBP s.r.o. Sereď. 
 
Na základe predložených podkladov  ku kontrole bolo zistené: 
Verejné ponukové konanie bolo vyhlásené v termíne určenom MsZ. 
V časti „B“ Podmienky súťaže  ods. 1 je uvedené: 



Táto súťaž nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, nie ani 
verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a nie je 
postupom podľa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
 

Komisia pre prípravu a vyhodnotenie verejného ponukového konania /VPK/ na základe 
predložených ponúk  vybrala strategického partnera pre spoluprácu s MsBP s.r.o a to  spoločnosť 
V.I. Trade s.r.o ako prvého v poradí. 

Komisia posudzovala predložené ponuky na základe kritérií, ktoré boli súčasťou 
vyhláseného VPK  a to: 
 podnikateľský zámer a koncepcia rozvoja teplárenských aktivít (úspora nákladov),   
 garancia a prístup k stanoveniu ceny za teplo,  výšku investícií v € bez DPH, 
 celkovú výšku finančného príjmu pre vyhlasovateľa – ročná cena nájmu,   
 dodatočné prínosy k rozvoju mesta, 
 riešenie pre správu bytov a garancie pokrytia možných rizík a strát zo správy bytov. 

 
Spoločnosť V.I.Trade s.r.o predložila ponuku, ktorá má v úvodnej časti vyhlásenie: ponuka je platná, 
neodvolateľná, bezpodmienečná a záväzná po dobu 120 dní odo dňa jej podania. 
 
1. 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril Nájomnú zmluvu s víťazom verejného ponukového konania dňa 
12.11.2013 s účinnosťou od 01.01.2014. 

V preambule Nájomnej zmluvy ods.3 je uvedené: „nakoľko v súťažných podmienkach VPK 
na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve prenajímateľa bolo uvedené že víťazný 
uchádzač bude môcť prevádzkovať tepláreň prostredníctvom spoločnosti založenej na tento účel 
/ďalej aj ako Prevádzková spoločnosť/. Prenajímateľ súhlasí aby nájomca postúpil práva 
a povinnosti z tejto zmluvy na takúto spoločnosť, ktorú založí do 10 dní od podpisu zmluvy pričom 
prenajímateľ poskytne náležitú súčinnosť a vykoná všetky právne úkony potrebné na platný prevod 
práv a povinností víťazného uchádzača na takúto novozaloženú spoločnosť. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
V podmienkach VPK nebolo uvedené, že víťazný uchádzač bude môcť prevádzkovať tepláreň 
prostredníctvom spoločnosti založenej špeciálne na tento účel. To, že víťazný uchádzač bude 
prevádzkovať tepelné hospodárstvo prostredníctvom novozaloženej spoločnosti bolo uvedené 
v ponuke víťazného záujemcu. 
Víťazný záujemca vo svojej ponuke v časti „Základná štruktúra fungovania partnerstva“ v bode 3 
uvádza: „Záujemca v rámci partnerstva založí novú účelovú akciovú spoločnosť, ktorá uzavrie 
s vyhlasovateľom požadované zmluvy a získa požadované oprávnenia a licencie /ďalej len „SPV“/ 
Z citovaného vyhlásenia vyplýva, že Zmluvu o nájme nebude uzatvárať víťazný uchádzač ale 
víťazným uchádzačom novozaložená účelová spoločnosť. 
Nájomná zmluva bola uzatvorená so spoločnosťou V.I.Trade s.r.o. 
 
2. 
Dohoda o postúpení medzi V.I.Trade a Energetikou Sereď s.r.o bola uzatvorená dňa 14.11.2013, 
teda dva dni po podpísaní Nájomnej zmluvy s účinnosťou od 01.01.2014. 
Víťazný uchádzač nezaložil spoločnosť špeciálne na tento účel do 10 dní v zmysle nájomnej zmluvy. 
Víťazný uchádzač mal v čase podpisu Nájomnej zmluvy spoločnosť vytvorenú a zapísanú do OR dňa 
05.10.2013 – Energetika Sereď s.r.o., táto spoločnosť bola zapísaná do OR na základe zmien už 
existujúcej spoločnosti TOMSON, s.r.o, ktorá vznikla 14.03.2013 ( viď nižšie uvedený tabuľkový 
prehľad). Na základe uvedeného konštatujem, že nebolo dodržané ustanovenie NZ ani rešpektované 
zo strany víťazného uchádzača jeho vlastné vyhlásenie o založení novej účelovej akciovej 
spoločnosti. V čase podpisu a účinnosti dohody nemala spoločnosť Energetika oprávnenie na  
vykonávanie činností v zmysle Nájomnej zmluvy. 
 



 
 

Spoločnosť Sídlo Dátum 
TOMSON, s.r.o. Bratislava 14.03.2013-

29.10.2013 
Energetika Sereď, 
s.r.o. 

Bratislava 05.10.2013-
30.10.2013 

 Nám.republiky , 
Sereď 

30.10.2013-
07.11.2013 

 Legionárska ul. 
Sereď 

08.11..2013-
31.07.2014 

 Mlynárska ul. , 
Sereď 

01.08.2014- 

 
Spoločnosť Energetika s.r.o na ktorú boli prevedené práva a povinnosti  mala oprávnenie vykonávať 
činnosti vyplývajúce z predmetu nájomnej zmluvy od 07.03.2014 /zápis v OR/ .   
Na základe uvedeného konštatujem: 
Víťazný uchádzač nepostupoval pri založení novej spoločnosti v súlade s predloženou ponukou. 
Kontrolovaný subjekt do Nájomnej zmluvy neprevzal ponuku, že bude založená akciová spoločnosť,  
tak ako to bolo uvedené v ponuke víťazného uchádzača. V Nájomnej zmluve sa uvádza, že bude 
založená „Prevádzková spoločnosť“ bez určenia formy obchodnej spoločnosti. 
Žiadam kontrolovaný subjekt o vysvetlenie k vyššie uvedenému. 
 
3. 
Na základe vykonanej kontroly bolo ďalej zistené. 
Jedno z kritérií, stanovené pre výber strategického partnera bolo garancia a prístup k stanoveniu 
ceny za teplo,  výšku investícií v € bez DPH. 
 V ponuke víťazného záujemcu  je uvedené v časti Predpokladané investície: 
„Predpokladané investície vychádzajú z koncepcie zvýšenia technologickej a ekonomickej 
efektívnosti prevádzky CZT. Predpokladáme začiatok realizácie investície roky 2014/2015 a koniec 
2017/2018 /možný posun o jeden rok v prípade možnosti nenávratného príspevku, rok 2014 budú 
realizované nové výzvy. Takže bude treba pripraviť projekty v prvom polroku 2014/. Sme ale 
pripravení zaviazať sa preinvestovať počas doby nájmu 4,2 miliónov EUR“. 
Ďalej je suma 4,2 mil. € rozpísaná do jednotlivých investícií. Súčasťou tohto rozpisu je aj 780 000 € 
- technológia kotla na Biomasu /štiepku/. Komisia na výber strategického partnera neprihliadala na 
tento údaj, pretože nebol ani súčasťou podmienok na predkladanie ponúk. 
Pozn. komisiou vyhodnotený záujemca ako druhý v poradí ponúkol preinvestovať 3 850 000 mil. €, 
v tom 1,5 mil. € na vybudovanie nového energetického zdroja na využitie poľnohospodárskej 
biomasy v priestoroch kotolne K5. 
 V nájomnej zmluve uzatvorenej medzi víťazným záujemcom a kontrolovaným subjektom v čl. 
III. Podmienky nájmu v ods.3.7 je uvedené: „Nájomca sa zaväzuje investovať do majetku počas 
doby prenájmu minimálne 3 milióny EUR. Minimálne 60% z objemu investícií musí byť realizovaná 
do konca roku 2020 a minimálne 90% z objemu investícií musí byť realizovaná do konca roku 2028. 
V prípade, že investície nedosiahnu požadovanú úroveň, Nájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú 
pokutu prenajímateľovi a to vo výške rozdielu medzi skutočne realizovanými investíciami 
a stanovenou úrovňou. Stanovená výška investície môže byť znížená pokiaľ spotreba tepla a teplej 
vody klesne o viac ako 10% oproti referenčnému roku 2013“. 
Z uvedeného vyplýva, že kontrolovaný subjekt neuzatvoril nájomnú zmluvu v súlade s výsledkami 
komisie na výber strategického partnera. Po odrátaní nákladov na biomasu, na ktorú sa pri výbere 
záujemcu neprihliadalo mala byť výsledná výška investícií do majetku 3 420 000 €. Spôsob 
stanovenia ceny min. 3 mil. € v prípade zmluvnej pokuty znamená, že zmluvná pokuta bude rátaná 
z 3 mil. EUR.  Zmluva je inštitútom, v ktorom je potrebné veci a skutočnosti pomenovať jasne, 



stručne, zrozumiteľne. Ak by konateľ kontrolovaného subjektu rešpektoval výsledky komisie pre 
výber strategického partnera, ktorej  bol  členom bez hlasovacieho práva s hlasom poradným, mala 
byť dohodnutá výška investícií tak ako je vyššie uvedené 3 420 000 €. 
Na základe vyššie uvedeného konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril nájomnú zmluvu  v čl. III ods. 3.7 v súlade s výsledkami komisie 
na výber strategického partnera, ktoré boli pre neho záväzné. 
 
4. 
V ponuke víťazného uchádzača v časti „Výška finančného príjmu pre vyhlasovateľa je uvedené: 
Podmienky, ktoré vieme garantovať v prípade úspechu našej ponuky sú: V bode 4: Prevziať záväzok 
platiť nájomné mestu za administratívne priestory, pričom navrhujeme cenu na prvé dva roky 
z dôvodu reštruktualizácie 8 tis. EUR ročne pričom následne by sa zvýšila na úroveň 20tis. EUR 
/garantovanie, obnovenie zmluvy-zmlúv kde celková výška príjmu dosiahne uvedenú hranicu/, 
ďalších 20 tis. EUR by sa vyplatil ako 50% podiel na zisku v danom roku takže celkový výnos pre 
mesto Sereď bude 40 tis. EUR. 
K vyššie uvedenému uvádzam: Garancia v prípade úspechu platiť nájomné mestu nebola súčasťou 
nájomnej zmluvy s víťazným uchádzačom. 
Garancia platiť 50% podiel na zisku v danom roku vo výške 20 tis.   by bola reálna v prípade, že by 
víťazný uchádzač založil akciovú spoločnosť  ako uvádza v podmienkach a mesto Sereď by si stalo 
akcionárom, resp. spoločníkom v s.r.o. 

Súčasťou uzatvorenej nájomnej zmluvy v čl. III. „Podmienky nájmu“ nie je zakotvený  
záväzok víťazného uchádzača /prevziať záväzok platiť nájomné/. 
Nájomná zmluva na prenájom administratívnych priestorov mesta Sereď bola podpísaná dňa 
11.12.2013 medzi Mestom Sereď a MsBP s.r.o. V zmysle predloženej ponuky mala byť nájomná 
zmluva podpísaná medzi Mestom Sereď a Energetikou Sereď s.r.o. 

V roku 2014 uhradil MsBP s.r.o mestu Sereď 6 668 € ako  alikvótnu časť dohodnutej ceny 
nájmu k 31.08.2014. Od 01.09.2014 MsBP sa presťahoval z priestorov vo vlastníctve mesta do 
svojich priestorov.   
 
5.  V nájomnej zmluve je v čl. II. ods. 2.13 zakotvené cit: „nájomca má povinnosť do 30 dní od 
účinnosti Zmluvy menovať zástupcu prenajímateľa za konateľa a neodvolať ho minimálne po dobu 
6 mesiacov. Prenajímateľ písomne oznámi meno zástupcu najneskôr ku dňu účinnosti zmluvy. 
Uvedená skutočnosť bola skontrolovaná z výpisu z OR a konštatujem, že kontrolovaný subjekt – 
prenajímateľ nemal svojho zástupcu vymenovaného za konateľa spoločnosti min. po dobu 6 
mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy. 
Na základe uvedeného, žiadam kontrolovaný subjekt o vysvetlenie dôvodu nedodržania ustanovenia 
zmluvy ako aj dôvod  zapracovania tohto ustanovenia do zmluvy. 

 
 
Na závere vyššie uvedeného konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril zmluvu o nájme v súlade s výsledkami komisie pre výber 
strategického partnera. 
Kontrolovaný subjekt bol výsledkami komisie viazaný. Nájomnú zmluvu bol povinný uzatvoriť 
identicky s ponukou víťazného uchádzača až na objektívne príčiny – zmeny. Komisia na výber 
strategického partnera vychádzala pri výbere len z predložených ponúk, ak konateľ nájomnú zmluvu 
uzatvoril inak ako bolo vo víťaznej ponuke e bol povinný informovať o tom MsZ, ktoré schválilo 
komisiu. MsZ poverilo rokovať konateľa spoločnosti s víťazným uchádzačom  v prípade neúspechu 
rokovať s uchádzačom, ktorý skončil druhý v poradí  nie meniť podmienky  na základe ktorých bol 
komisiou určený víťazný uchádzač. 
 
 Na záver vykonanej kontroly 



Kontrolovaný subjekt ako povinná osoba  bola oprávnená v lehote do 25.01.2018  podať písomné 
vysvetlenia k nezrovnalostiam konštatovaným v tomto návrhu Správy  medzi ponukou víťazného 
uchádzača a uzatvorenou zmluvou o nájme nehnuteľností a technologických zariadení. Kontrolova-
ný subjekt nepodal písomné vyjadrenia k návrhu správy o kontrole, preto sa rozsah a obsah kontroly 
nemení. 
 
V Seredi: 26.01.2018      Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka 


