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Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti Infra Services, a.s. 

 

 

 

Na základe poverenia č. 16/2019 na vykonanie kontroly vykonali zamestnanci útvaru mestského 

kontrolóra  

 

Mgr. Stanislav Halža – vedúci kontrolnej skupiny 

Ing. PhD. Marián Miškanin – člen kontrolnej skupiny 

Ing. Katarína Kalasová – členka kontrolnej skupiny 

 

  

v čase od 8. októbra 2019 do 12. novembra 2019  

 

kontrolu 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 len „Kontrola“).  

 

Kontrolou boli zistené viaceré nedostatky a navrhnuté odporúčania, ktoré začala spoločnosť                        

Infra Services, a.s. bezodkladne realizovať.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odporúčania mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

 

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 9. augusta 2012: Daňové aspekty používania služobných vozidiel na súkromné 

účely v častiach o rozhodovaní o pridelení služobného motorového vozidla na 

používanie na súkromne účely. 

 

Kroky realizované novým vedením Infra Services, a.s. 
Spoločnosť pristúpila k novelizácií a úprave interných predpisov, a to tak, aby bolo dôsledne 
kontrolované prideľovanie služobných vozidiel zamestnancom, ako aj povolenie ich používania 
na súkromné účely, a aby boli stanovené podmienky pre umožnenie užívania motorových 
vozidiel.  
Prijaté opatrenia: 
Na základe vyššie uvedeného procesu boli Spoločnosťou novelizované interné predpisy resp. 
boli prijaté nové vnútorné predpisy. Procesná smernica č. 01-08-2015 bola nahradená novou 
smernicou č. 01-04-2020 - Používanie a prevádzka služobných motorových vozidiel a 
pracovných strojov. Nariadenie finančného riaditeľa zo dňa 9.8.2012 – Daňové aspekty 
používania služobných vozidiel na súkromné účely, bolo nahradené novým Nariadením č. 14-
04-2020. 
V dôsledku novelizácie interných predpisov sa upravila možnosť pridelenia motorového vozidla 
na služobno-súkromné účely, pričom došlo k nasledujúcim zmenám: 
- pridelenie motorového vozidla na súkromné účely bude podliehať schváleniu generálneho 

riaditeľa Spoločnosti,  

- možnosť prideliť motorové vozidlo na služobno-súkromné účely bude obmedzená na 

riadiacich pracovníkov Spoločnosti.  

 

Záver: 
Spoločnosť postupovala v zmysle určených povinností, a novelizovala interné predpisy, 

Procesnú smernicu č. 01-08-2015 nahradila novou smernicou č. 01-04-2020 - Používanie a 

prevádzka služobných motorových vozidiel a pracovných strojov, ako aj Nariadenie FR dňa 9. 

augusta 2012: Daňové aspekty používania služobných vozidiel na súkromné účely v častiach o 

rozhodovaní o pridelení služobného motorového vozidla na používanie na súkromne účely bolo 

novelizované. Počet vozidiel pridelených na služobno-súkromné účely klesol o 43 %. 

 

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 Spoločnosť uzatvorené písomne parciálne zmluvy na základe rámcových zmlúv. 

 
Kroky realizované novým vedením Infra Services, a.s. 
Spoločnosť podrobila analýze všetky zmluvy, ktorých predmetom je operatívny leasing 
motorových vozidiel, a to za účelom identifikácie možností ukončenia zmluvných vzťahov ako aj 
výhodnosti ich ukončenia z pohľadu možného udelenia zmluvne dohodnutých sankcií 
uplatniteľných voči Spoločnosti.  
Prijaté opatrenia: 
So spoločnosťou PP Rent Cars, s.r.o. bol uzatvorený Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. IS16-
100-084 o nájme a údržbe dopravných prostriedkov. Predmetom tohto Dodatku č. 2 bolo 
poskytnutie zľavy pre Spoločnosť vo výške 23% z odplaty za poskytovanie služieb spojených 
s prenájmom MV. Platnosť Dodatku č. 2 je od 01.10.2019. Suma, ktorú INS ušetrí v porovnaní s 
pôvodnou uzatvorenou RZ a jej prislúchajúcimi Parciálnymi zmluvami je vypočítaná až po 
koniec nájmu posledného odovzdaného vozidla, a to vo výške 526 356,64 €.  
So spoločnosťou MLM Auto, spol. s r. o. bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 
IS16-100-076 o nájme a údržbe dopravných prostriedkov. Predmetom tohto Dodatku č. 1 bolo 
poskytnutie zľavy pre Spoločnosť vo výške 23 % od 01.04.2020 z Odplaty za poskytovanie 



Služieb podľa jednotlivých parciálnych zmlúv uzatvorených na základe rámcovej zmluvy. Vo 
vzťahu k motorovým vozidlám, ktoré boli zo strany Spoločnosti užívané bez uzatvorenia 
písomných parciálnych zmlúv, došlo podpísaním dodatku k náprave tohto právneho stavu. 
Suma, ktorú INS ušetrí v porovnaní s pôvodnou uzatvorenou RZ so spoločnosťou MLM Auto, 
spol. s.r.o. a jej prislúchajúcimi Parciálnymi zmluvami je vypočítaná až po koniec nájmu 
posledného odovzdaného vozidla, vo výške 412 879,50 €. 
Po rokovaniach s dodávateľom AWL, s.r.o. o zmene zmluvných podmienok boli uzatvorené 
Dodatky k štyridsiatim Parciálnym Zmluvám o prenájme motorových vozidiel kategórie N1. Na 
základe uvedených dodatkov bola Spoločnosti poskytnutá zľava z  nájmu exspirovaných 
motorových vozidiel vo výške 21% z celkovej mesačnej splátky, kde boli dodatky k PZ 
uzatvorené na dobu určitú, a to do 31.12.2020. Zároveň boli od spoločnosti AWL, s.r.o. 
vyžiadané Parc. Zmluvy, ktorými Spoločnosť nedisponovala. Jedná sa o PZ za 
mechanizmy/stroje v celkovom počte 28 kusov. Zároveň Spoločnosť odovzdala spoločnosti 
AWL, s.r.o. všetky PZ, ktoré AWL, s.r.o. požadovala v celkovom počte 40 kusov. Jednalo sa 
o staršie PZ, ktoré spoločnosti AWL, s.r.o. chýbali v evidencii, no v Spoločnosti sa nachádzali 
v dvoch vyhotoveniach. Riadnym preberacím protokolom boli odovzdané na rokovaní dňa 
05.03.2020 so spoločnosťou AWL, s.r.o. Suma, ktorú INS ušetrí na základe uzatvorených 
Dodatkov k PZ je vypočítaná do 31.12.2020, vo výške 61 906,01 €. 
Spoločnosť spracovávaním optimalizácie vozového parku ukončila operatívny leasing bez 
Obmeny za nové motorové vozidlo v počte 15 ks. 

Prehľad vrátených áut bez Obmeny: 

p.
č. 

EČV Typ vozidla KAT. 
Vlastníctvo/ 
druh nájmu 

(leasing) 

Splátka za 
nájom 

a služby 
spolu/mesiac: 

Prijaté opatrenie: 

1 BL397JI FORD TOURNEO CONNECT N1 AWL/ Leasing 607,18 € 
Vozidlo vrátené AWL k 
31.12.2019. 

2 BL002LL HYUNDAI ix20 M1 AWL/ Leasing 348,45 € 
Vozidlo vrátené AWL k 
15.03.2020. 

3 BL756JB FORD RANGER N1 AWL/ Leasing 887,65 € 
Vozidlo vrátené AWL k 
31.12.2019. 

4 BL412JI FORD TOURNEO CONNECT N1 AWL/ Leasing 647,23 € 
Vozidlo vrátené AWL 
31.12.2019 

5 BL128HX HYUNDAI i30 M1 AWL/ Leasing 374,96 € 
Vozidlo vrátené AWL k 
29.02.2020. 

6 BL620KZ HYUNDAI i30 M1 AWL/ Leasing 379,87 € 
Vozidlo vrátené AWL k 
31.12.2019. 

7 BL198HX HYUNDAI ix20 M1 AWL/ Leasing 333,65 € 
Vozidlo vrátené AWL k 
31.03.2020. 

8 BL958KG HYUNDAI ix35 4x2 M1 AWL/ Leasing 641,96 € 
Vozidlo vrátené AWL k 
31.12.2019. 

9 BL276KP HYUNDAI  M1 AWL/ Leasing 733,84 € 
Vozidlo vrátené AWL k 
29.02.2020. 

10 BL026LL HYUNDAI ix20 M1 AWL/ Leasing 348,45 € 
Vozidlo vrátené AWL k 
31.03.2020. 

11 BL811IK HYUNDAI i30 M1 AWL/ Leasing 374,96 € 
Vozidlo vrátené AWL k 
31.03.2020. 

12 BL595FV FORD CONNECT3 M1 AWL/ Leasing 580,97 € 
Vozidlo vrátené AWL k 
29.02.2020. 

13 BL660NB HYUNDAI SANTA FÉ M1 MLM/Leasing 1523,65 € 
Vozidlo vrátené 31.3.2020 -  
ukončenie OL skôr ako v PZ 

14 BL596IL FORD CONNECT3 M1 AWL/ Leasing 603,83 € 
Vozidlo vrátené AWL k 
31.01.2020. 

15 BL271NP ŠKODA SUPERB 4x4 M1 
PP RENT/ 
Leasing 1 083,05 € 

Dohoda o ukončení k 
29.02.2020. 

 
Mesačný náklady za uvedené vozidlá predstavovali sumu spolu vo výške 9.469,70 € bez dph. 
Ušetrené náklady Spoločnosti oproti Podnikateľského plánu Spoločnosti na rok 2020 tak 
predstavujú sumu vo výške 94 562,29 € bez dph. 



 
Záver: 
V zmysle povinnosti prijať opatrenia Spoločnosť optimalizovala vozový park, a to počet 
osobných aj úžitkových motorových vozidiel a ukončila operatívny leasing bez Obmeny k 
pätnástim vozidlám vo a týmto ušetrila sumu vo výške 94 562,29€ bez dph oproti 
Podnikateľského plánu Spoločnosti na rok 2020. 
Spoločnosť vyjednala zníženie odplaty za poskytované služby spojené s prenájmom 
motorových vozidiel so všetkými troma dodávateľmi. Zároveň rokovania s dodávateľmi 
pokračujú ďalej. Spoločnosť prijatím nového interného predpisu upravila/znížila výšky 
obstarávacej ceny jednotlivých typov motorových vozidiel. Spoločnosť očakáva, že v dôsledku 
prijatých opatrení budú konečné náklady Spoločnosti na nájom motorových vozidiel znížené 
o cca. 1 046 495,94 € bez dph. 
Spoločnosť uvedenými krokmi zníži náklady na vozový park celkom vo výške 1 141 058,23 € 
bez dph do konca plánovaného prenájmu motorových vozidiel z riadne uzatvorených 
Rámcových Zmlúv. 
Spoločnosť dôsledne dbá na uzatváranie parciálnych zmlúv pre každé motorové vozidlo, ktoré 
bude mať Spoločnosť na základe operatívneho leasingu v nájme v nasledujúcom období.   
 

III. Optimalizovať počty vozidiel pridelených zamestnancom na používanie aj na súkromné 

účely v kontexte novelizovaných interných predpisov podľa bodu (i). 

Spoločnosť prehodnotila počty motorových vozidiel pridelených zamestnancom na používanie 
na služobno-súkromné účely a v súlade s prijatými novelami interných predpisov obmedzila 
užívanie vozidiel na súkromné účely. 
 

 

 

Pred optimalizáciou vozidiel priradených na Služobno-súkromné účely ku dňu 
01.10.2019  

     

p.č. EČV Typ vozidla stredisko pracovné zaradenie 

1 BL002LL HYUNDAI ix20 211 technický dozor 

2 BL006PH ŠKODA KODIAQ NS 210 vedúci oddelenia 

3 BL017RH ŠKODA OCTAVIA 5E 210 hlavný majster 

4 BL020PG ŠKODA OCTAVIA COMBI 230 vedúci prac. skupiny 

5 BL021PG ŠKODA OCTAVIA 5E 270 vedúci oddelenia 

6 BL076ST ŠKODA  KAROQ 420 vedúci oddelenia 

7 BL104XD VOLKSWAGEN TIGUAN 100 technický riaditeľ 

8 BL146UG ŠKODA KAROQ NU 130 vedúci oddelenia 

9 BL173OF FIAT TIPO 356/HXF1B 120 vedúci oddelenia 

10 BL218PE ŠKODA KODIAQ NS 230 vedúci oddelenia 

11 BL271NP ŠKODA SUPERB 4x4 140 vedúci oddelenia 

12 BL276KP HYUNDAI TUCSON 100 vedúci oddelenia 

13 BL277TC ŠKODA OCTAVIA 210 hlavný majster 

14 BL388OB ŠKODA SUPERB  L&K 100 obchodný riaditeľ 

15 BL458OS ŠKODA FABIA 1.2 410 vedúci oddelenia 

16 BL469RF ŠKODA OCTAVIA 5E 221 vedúci oddelenia 

17 BL487RF ŠKODA OCTAVIA 5E 440 vedúci oddelenia 

18 BL603SD NISSAN X-TRAIL 140 vedúci oddelenia 

19 BL617RY ŠKODA OCTAVIA 5E 170 vedúci oddelenia 

20 BL620KZ HYUNDAI i30 130 špecialista na SAP 

21 BL660NB HYUNDAI SANTA FÉ 100 finančný riaditeľ 

22 BL756JB FORD RANGER 272 skladník 

23 BL770UK ŠKODA KAROQ NU 271 stavbyvedúci 

24 BL827PT ŠKODA RAPID 1.6 230 odborný referent 

25 BL838PT ŠKODA RAPID 1.4 170 odborný referent 

26 BL958KG HYUNDAI ix35 4x2 272 asistent stavbyvedúceho 

27 BL969RF ŠKODA OCTAVIA 5E 130 špecialista pre infraštruktúru 



28 BL978PO ŠKODA RAPID NH 141 referent 

29 BL987PP FIAT TIPO 356/WXA1B 141 odborný referent 

30 BL993OK ŠKODA SUPERB 3T 300 poradca OR 

 
Prijaté opatrenia: 
V dôsledku novelizácie interných predpisov v Spoločnosti sa upravila možnosť pridelenia 
motorového vozidla na služobno-súkromné účely, pričom došlo k nasledujúcim zmenám: 
- pridelenie motorového vozidla na služobno-súkromné účely bude podliehať schváleniu 

generálneho riaditeľa Spoločnosti,  

- možnosť prideliť motorové vozidlo na služobno-súkromné účely bude obmedzená na 

riadiacich pracovníkov Spoločnosti.  

 

 

Po optimalizácii vozidiel priradených na Služobno-súkromné účely ku 
dňu 31.03.2020  

     

p.č. EČV Typ vozidla stredisko pracovné zaradenie 

1 BL006PH ŠKODA KODIAQ NS 210 vedúci oddelenia 

2 BL017RH ŠKODA OCTAVIA 5E 230 vedúci pracovnej skupiny 

3 BL146UG ŠKODA KAROQ 141 vedúci referátu 

4 BL021PG ŠKODA OCTAVIA 5E 270 vedúci oddelenia 

5 BL076ST ŠKODA  KAROQ 420 vedúci oddelenia 

6 BL104XD VOLKSWAGEN TIGUAN 100 generálny riaditeľ 

7 BL218PE ŠKODA KODIAQ NS 230 vedúci oddelenia 

8 BL388OB ŠKODA SUPERB  L&K 100 technický riaditeľ 

9 BL458OS ŠKODA FABIA 1.2 410 vedúci oddelenia 

10 BL469RF ŠKODA OCTAVIA 5E 110 vedúci referátu - právnik 

11 BL487RF ŠKODA OCTAVIA 5E 440 vedúci oddelenia 

12 BL603SD NISSAN X-TRAIL 140 vedúci oddelenia 

13 BL617RY ŠKODA OCTAVIA 5E 170 vedúci oddelenia 

14 BL827PT ŠKODA RAPID 1.6 142 vedúci referátu 

15 BL969RF ŠKODA OCTAVIA 5E 130 
vedúci oddelenia - poverený 
dočasne 

16 BL993OK ŠKODA SUPERB 3T 110 vedúci oddelenia 

17 BL263PC ŠKODA SUPERB 3T 100 obchodný riaditeľ 

 
Záver: 
Na základe určenej povinnosti optimalizovať počty vozidiel pridelených zamestnancom na 
používanie aj na súkromné účely došlo zo strany Spoločnosti k zníženiu počtov vozidiel 
pridelených zamestnancom na používanie na služobno-súkromné účely, pričom k 31. marcu 
2020 bude využívanie motorových vozidiel na služobno-súkromné účely umožnené len 
sedemnástim zamestnancom Spoločnosti (viď. tabuľka). Tento stav nie je definitívny, nakoľko 
v Spoločnosti každomesačne prebiehajú zmeny, ktoré priamo súvisia aj s využívaním MV 
a s ich prideľovaním zamestnancom. Počet vozidiel pridelených na služobno-súkromné účely 
klesol o 43 %. 
V súčasnosti naďalej prebieha optimalizácia vozového parku.  
 

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. 

Záver: 

 

Ako bolo uvedené v bode II. rokovania s dodávateľom AWL, s.r.o. prebehli, pričom zmena 
zmluvných podmienok sa týka priamo konkrétnych štyridsiatich Parciálnych Zmlúv naväzujúcich 
na predmetnú Rámcovú zmluvu. Na základe uvedených dodatkov bola Spoločnosti poskytnutá 
zľava z  nájmu exspirovaných motorových vozidiel vo výške 21% z celkovej mesačnej splátky. 
Zároveň Vám oznamujeme, že pokiaľ BVS, a.s. vo svojich vyjadreniach tvrdí, že „bez aktívnej 
účasti Infra Services, a.s.“ vyrokovala so spoločnosťou AWL, s.r.o. zľavu na 23 vozidiel, 



dávame Vám na vedomie, že uvedené vyjadrenie nie je celkom na mieste a takáto zľava nebola 
nikdy poskytnutá. Bez spoločnosti Infra Services, a.s. spoločnosť AWL, s.r.o. ani nemá možnosť 
realizovať akékoľvek zmeny zmlúv, nakoľko zmluvným partnerom je práve Infra Services, a.s.                                    
Z dokumentácie, ktorá zostala v spoločnosti z minulosti vieme, že bolo pripravených na podpis 
bývalému generálnemu riaditeľovi Ing. Róbertovi Stankemu 23 zmlúv so spoločnosťou AWL, 
s.r.o., ktoré však nie sú podpísané, t.j. k uzatvoreniu dohôd nedošlo.  
Spoločnosť Infra Services, a.s. vyjednala so spoločnosťou AWL, s.r.o. vyššie uvedené zľavy 
týkajúce sa 36-stich vozidiel, v ktorých je zahrnutých aj 23 vozidiel BVS.  

 
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. 

Záver: 

 

Zmenu cenníka platného pre RZ SLA alebo ukončenie zmluvy je možné realizovať len 

prostredníctvom Riadiaceho Výboru SLA. Iniciovali sme začiatok rokovaní so spoločnosťou 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. za účelom možnosti zmeny cenníka, podľa 

odporúčania Kontrolóra. Tieto rokovania budú prebiehať na zasadnutí Riadiaceho výboru 

zriadeného Rámcovou zmluvou o poskytovaní služieb – SLA, ktorý zvolal generálny riaditeľ INS 

ako člen Riadiaceho výboru menovaný Poskytovateľom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005. 
 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

 

B. ukladá 

 

 

 

riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 

informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých 

na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 
 

 

 

 

 

 

 

                       T: trvalý 

          TK: 30. 6. a 31. 12. 

 


