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Správa č. 20/2020  

 1  Infra Services, a.s. – kontrola plnenia prijatých opatrení a ich plnenie na 

odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 16/2019 - kontrola dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 2015, 

2016, 2017, 2018  

Kontrolovaný subjekt 
Infra Services, a.s., IČO: 43 898 190, Hraničná 10, 821 05 

Bratislava (ďalej len „INS“ alebo „kontrolovaný subjekt“)   

Poverenie č. 20/2019 zo dňa 06.10.2020 

Počet členov kontrolnej skupiny 3 

Čas výkonu kontroly Od 07.10.2020 do 09.10.2020   

Kontrolované obdobie 
Od 25.11.2019 (prijatie opatrení) do ukončenia výkonu 

kontroly 

Dátum doručenia správy na oboznámenie sa 

kontrolovanému subjektu 
12.10.2020 

Požiadavka Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 580/2020 zo dňa 

24.09.2020 

Podľa ust. § 18f písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej 

národnej rady o obecnom zriadení 

 1.1  Predmet kontroly 

Na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2019, predloženého na rokovanie  

Mestského zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej tiež ako „MsZ“) dňa 27.06 a 28.06.2019 a 

schváleného uznesením MsZ č. 234/2019 bola v INS vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s 

finančnými prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 2015, 

2016, 2017, 2018 (ďalej tiež ako „kontrola“).  

Správa z kontroly bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného dňa 12.12.2019 a zobraná na 

vedomie uznesením č. 369/2019. Kontrolovaný subjekt nepodal v stanovenom termíne námietky voči 

navrhovaným odporúčaniam, prijatiu opatrení, ako aj termínu predloženia správy o plnení prijatých opatrení ku 

dňu 31.03.2020. Kontrolovaný subjekt na základe odôvodneného listu zo dňa 31.03.2020 požiadal o predĺženie 

termínu o 15 dní na predloženie Správy o plnení prijatých opatrení, s čím mestský kontrolór súhlasil. INS 

predložila Správu o plnení prijatých opatrení listom zo dňa 14.04.2020. 

 

 1.2  Priebeh kontroly 

              Listom zo dňa 30.09.2020, č. MAG UMK 437426/2020 bol INS oznámený termín zahájenia kontroly 

a vyžiadané všetky doklady, písomnosti a vyjadrenia potrebné na vykonanie kontroly v zmysle ust. § 20 ods. 2 

písm. a) a b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Kontrolnej skupine bola predložená požadovaná dokumentácia preukazujúca 

splnenie opatrení na základe Správy o plnení prijatých opatrení predložených INS (viď. Príloha č.1). 
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 1.3  Kontrola plnenia opatrení 

 

Názov odporúčania a opatrenia Plnenie 

Odporúčanie č. I: Novelizovať interné predpisy, procesná smernica č. 01-08-2015: 

Používanie a prevádzka služobných motorových vozidiel a pracovných strojov a 

Nariadenie finančného riaditeľa zo dňa 09.08.2012: Daňové aspekty používania 

služobných vozidiel na súkromné účely v častiach o rozhodovaní o pridelení služobného 

motorového vozidla na používanie na súkromne účely. 

 

Prijaté Opatrenie INS: V dôsledku novelizácie interných predpisov 1/ Procesná 

smernica č. 01- 04-2020 – používanie a prevádzka služobných motorových vozidiel 

(ďalej tiež ako „MV“) a pracovných strojov a 2/ Nariadenia FR č. 14-04-2020,  sa v INS 

upravila možnosť pridelenia motorového vozidla na služobno–súkromné účely.  

Prideľovanie MV na súkromné účely podlieha schvaľovaniu GR. Pridelenie MV je 

obmedzené na  riadiacich pracovníkov. Znížila sa výška obstarávacej ceny jednotlivých 

typov MV.  

 

splnené 

 

 

Odporúčanie č. II: Optimalizovať vozový park, a to počet osobných a úžitkových 

motorových vozidiel titulom poskytovania služieb operatívneho leasingu a aktívne 

nachádzať riešenia o skončení poskytovania služieb operatívneho leasingu s tými 

dodávateľmi, s ktorými nemá INS uzatvorené písomne parciálne zmluvy na základe 

rámcových zmlúv. 

 

Prijaté Opatrenie INS: INS spracovaním optimalizácie vozového parku ukončila 

operatívny leasing bez obmeny za nové motorové vozidlá 15 ks MV, t.j.  13 ks MV bolo 

vrátaných bez obmeny po ukončení operatívneho leasingu (presluhovali) a 2 ks MV po 

rokovaní s dodávateľmi boli vrátené. 

splnené 

Odporúčanie č. III: Optimalizovať počty vozidiel pridelených zamestnancom na 

používanie aj na súkromné účely v kontexte novelizovaných interných predpisov podľa 

bodu I. 

 

Prijaté Opatrenie INS: Optimalizácia MV pridelených na služobno - súkromné účely 

1) dňa 01.10.2019 = 30 ks MV; 2) dňa 31.03.2020 = 17 ks MV; 3) 07.10.2020 = 8 ks 

MV.  

Splnené  

 

Odporúčanie č. IV: Rokovať s dodávateľom AWL, s.r.o. o zmene zmluvných 

podmienok Rámcovej zmluvy č. RZ02-2010- INF o užívaní vozidiel, poskytovaní 

servisných služieb a údržbe vozidiel. 

 

Prijaté Opatrenie INS:  

 

a) INS a PP Rent Cars, s.r.o.: uzatvorený dodatok č. 2 (platný od 01.10.2019), predmetom 

bolo poskytnutie zľavy pre INS vo výške 23 % odplaty za poskytnutie služieb spojených 

s prenájmom MV. INS počíta so šetrením (až po koniec nájmu posledného vozidla) = 

526 356, 64 eur.  

b) INS a MLM Auto, spol. s.r.o.: uzatvorený dodatok č.1 (platný od 01.04.2020), 

predmetom bolo poskytnutie zľavy pre INS vo výške 23 % odplaty za poskytnutie 

služieb spojených s prenájmom MV. INS počíta so šetrením (až po koniec nájmu 

posledného vozidla) = 412 879,50 eur 

c) INS a AWL, s.r.o.:  uzatvorené dodatky k 40 parciálnym zmluvám o prenájme vozidiel 

kategórie N1, zľava vo výške 21 %, INS počíta so šetrením ku dňu 31.12.2020 = 

61 906,01 eur.  

 

 

Splnené 
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Odporúčanie č. V: Rokovať so spoločnosťou BVS, a.s. o možnosti zmeny cenníka 

platného pre zmluvu SLA alebo ukončenia zmluvy SLA, alternatívne ukončenia zmluvy 

SLA a súčasne uzatvorenia novej zmluvy s rovnakým termínom skončenia zmluvy, ktorý 

zodpovedá termínu skončenia podľa pôvodného záväzku. 

 

Prijaté Opatrenie INS: INS predložila pozvánku na zasadnutie Riadiaceho výboru SLA  

zo dňa 30.03.2020 (viď. príloha č.2), v zmysle bodu 7.4 SLA vrátane emailovej 

komunikácie, ktorou vyzvala členov Riadiaceho výboru SLA na rokovanie o možnosti 

zmeny cenníka platného pre SLA.  

 

*splnené k termínu 07.10.2020 (čas vykonania kontroly)  

Riadiaci výbor SLA na základe pozvánky (zmena cenníka) nezasadal a nezadal ani do 

ukončenia tejto kontroly.  

Zmluva SLA nebola vypovedaná. 

Uzatvorený dodatok č. 6 k SLA zo dňa 08.09.2020. 

Splnené * 

 

 

Prílohy: 

- č.1. Správa o plnení prijatých opatrení, list zo dňa 14.04.2020 

- č.2. Pozvánka na zasadnutie Riadiaceho výboru SLA zo dňa 30.03.2020 
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