
Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU
dňa : 18.09.2018 číslo : 2.

2o Stanovisko HK k rozboru hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o, za rok 2017

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVALA : Ing. Anna Sobotová, PhD., hlavná kontrolórka Mesta Pezinok

Pozn.:
P. riaditeľ TV PEZINOK, s.r.o. dňa 03. 09. 2018 podpísal zatiaľ iba Návrh správy. 
Dňa 05. 09. 2018 e-mailom požiadal o predĺženie lehoty na zaslanie zdôvodnení / stanovísk 
k zisteniam / nedostatkom z kontroly hospodárenia za rok 2017 do 13. 09. 2018.

UZNESENIE MsZ č............. /2018

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Stanovisko HK k rozboru hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 v znení 
predložených dokumentov.

(a) bez pripomienok

(b) s týmito pripomienkami



Mesto Pezinok Útvar hlavnej kontrolórky

TV Pezinok, s.r.o. -
stanovisko HK k výsledku hospodárenia za rok 2017

Pozn.:
P. riaditeľ TV PEZINOK, s.r.o. dňa 03. 09. 2018 podpísal zatiaľ iba Návrh správy. 

Dňa 05. 09. 2018 e-mailom požiadal o predĺženie lehoty na zaslanie zdôvodnení / stanovísk 
k zisteniam / nedostatkom z kontroly hospodárenia za rok 2017 do 13. 09. 2018.

Stanovisko HK je spracované na podklade Návrhu správy č. 10/2018 o Kontrole 
hospodárenia za rok 2017 TV Pezinok, s.r.o. Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej 
činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 
286/2017 dňa 07.12.2017.

Zistený stav:
Finančný plán TV Pezinok, s.r.o. bol schválený ako ziskový . uznesením MsZ č. 236/2016 zo dňa 
08.12.2016. Uznesením č. 104/2017 zo dňa 06. 07. 2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie pre TV 
Pezinok, s.r.o. - poskytnutie transferu (bežného) na krytie záporného vlastného imania spoločnosti vo 
výške 5 563,61 €.

Údaje v € (zaokrúhlené na celé EUR):
ukazovateľ Finančný plán rok 2017 Skutočnosť rok 2017
Náklady 139 609,00 134 604,00
Výnosy 139 625,00 132 234,00
Hospodársky výsledok 
(+) zisk, (-) strata + 16,00 -2 370,43

Podľa písomného zdôvodnenia riaditeľa boli najväčšie neplánované položky: oprava vysielača 
(v sume 771,23 EUR) a nákup koberca do kancelárie a strižne (v sume 742,41 EUR).
Pri kontrole hospodárenia boli zistené nedostatky: neaktuálne/neplatné smernice, chýbajúce smernice, 
formálne nedostatky pri pokladničných dokladoch (chýbajúce údaje - napr. podpis - na dokladoch sa 
dajú odstrániť ich doplnením).
Taktiež porušenie Zákonníka práce § 228a, ods. 1 v súvislosti so skutočnosťou, že zamestnanec 
pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti si vo výkaze práce uviedol viac odrobených pracovných 
hodín za týždeň ako povoľuje Zákonník práce (pozn. zamestnanec nie je platený od odpracovanej 
hodiny, ale mesačným paušálom).
HK taktiež konštatovala porušenie VZN č. 6/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta 
Pezinok, nakoľko v súvislosti s predajom služobného motorového vozidla mestskej spoločnosti MPS, 
p.o. nemá TV Pezinok k predmetnému prevodu písomný súhlas primátora mesta v zmysle §6 
predmetného VZN č. 6/2011.
Na základe e-mailovej odpovede p. riaditeľa TV Pezinok, s.r.o. zo dňa 17. 8. 2018 boli za rok 2017 
vyplatené odmeny pre všetkých zamestnancov v celkovej sume 8 395,65 EUR v hrubom. HK 
konštatuje, že k predmetnej sume odmien je potrebné ešte prirátať odvody zamestnávateľa, aby sa 
dostal celkový obraz o výške odmien.
V súvislosti so znížením mzdových nákladov (odvodov zamestnávateľa) HK odporúča uzatvárať 
s moderátormi relácií Zmluvy podľa platného Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.. Pre TV Pezinok, 
s.r.o. ako zamestnávateľa by to znamenalo iba 2% odvod do príslušného umeleckého fondu v súlade



so zákonom č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov za podmienky, že 
moderátor bude v zmluve zaviazaný splniť si v zmysle platnej právnej legislatívy všetky odvodové 
a daňové povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle platných právnych predpisov SR. V prípade, že TV 
Pezinok, s.r.o. bude aj naďalej uzatvárať s moderátormi dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, budú jej vznikať z titulu zamestnávateľa odvody vo výške 35,19 % (Dohoda 
o pracovnej činnosti, pravidelný príjem).
HK konštatuje, že hospodárnosť v zmysle Zákona o finančnej kontrole a audite nebola dodržaná 
priznaním a vyplatením odmien pri stratovom hospodárení, keď odmeny ešte prehĺbili záporný 
výsledok hospodárenia.

Záver:

TV PEZINOK, s.r.o. dosiahla záporný hospodársky výsledok nielen v roku 2017, ale aj 
v predchádzajúcich kalendárnych rokoch. Nakoľko nebol dosiahnutý kladný výsledok 
hospodárenia, dlhodobým stratovým hospodárením obchodnej spoločnosti sa znižovala aj 
hodnota majetku mesta. Uznesením č. 93/2018 MsZ Pezinok zo dňa 21. 06. 2018 bolo schválené 
rozpočtové opatrenie pre TV PEZINOK, s.r.o. - poskytnutie transferu (bežného) na krytie 
záporného vlastného imania spoločnosti zvýšením základného imania. Stanovisko auditorky 
uvádza ako možnosť - navýšenie základného imania spoločnosti (vlastné imanie musí byť 
kladné). HK uvádza aj iné možnosti riešenia vzniknutej situácie: a) navýšenie ceny za služby 
v Zmluve o dielo alebo b) zmenu obchodnej spoločnosti na iný typ organizácie alebo c) predať 
časť obchodného podielu alebo d) zrealizovať zánik obchodnej spoločnosti. Zároveň HK 
odporúča, aby sa MsZ Pezinok na svojom zasadnutí danou situáciou zaoberalo.

V Pezinku, dňa 06. 09. 2018 
Vypracovala: Ing. Anna Sobotová, PhD.

hlavná kontrolórka mesta Pezinok


