Správa z kontroly hospodárenia Fondu
národného majetku SR
Správa z kontroly hospodárenia Fondu národného
majetku SR
Zhrnutie výsledkov kontroly hospodárenia Fondu národného majetku
SR vo vzťahu na príslušné ustanovenia zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Účelom kontrolnej akcie bolo zistiť stav majetku v správe FNM SR
a dodržiavanie práv akcionára v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou
fondu. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie efektívnosti hospodárenia fondu v jeho
príjmovej a výdavkovej časti, najmä úroveň starostlivosti o pohľadávky hlavne
o pohľadávky z privatizácie, dosahované príjmy z účasti fondu na podnikaní
obchodných spoločností, preukázateľnosť a vecná správnosť výdavkov vo vzťahu na
príslušné ustanovenia zákona, úplnosť a vecná správnosť podkladov overujúcich
realizáciu investícií dohodnutých v kúpnych zmluvách o predaji privatizovaného
majetku, preukázateľnosť výberových konaní a vecná správnosť vybraných zmlúv na
dodávky služieb.
Kontrola bola vykonaná v dňoch 2.11.2006 až 15.12.2006 za obdobie 2005
a I. polrok 2006, vrátane tých prípadov, ktoré do tohto roku prešli z minulých období.
V preverovanom období roka 2005 – I. polrok 2006 pokračoval negatívny
vývoj pohľadávok FNM SR z predchádzajúcich rokov najmä v kategórii
krátkodobých pohľadávok z obchodného styku, ktoré sa týkajú privatizácie majetku,
resp. predaja majetkových podielov fondu v obchodných spoločnostiach, s dopadom
na likviditu FNM SR. K 31.12.2005 predstavovali opravné položky vykázané
v poznámkach k účtovným výkazom fondu za rok 2005 až 95,0% pohľadávok
celkom.
V roku 2005 FNM SR rozhodol a v nasledujúcom roku zrealizoval zmluvu
o postúpení 253 pohľadávok, ktoré v celkovom objeme v menovitej hodnote
predstavovali 15 526 mil. Sk, t.j. 67,87% celkových pohľadávok vykázaných
k 31.12.2005. Odplata za postúpené pohľadávky bola dohodnutá vo výške 409 833

tis. Sk, čo je iba 2,64% ich menovitej hodnoty. Nedostatkom je skutočnosť, že FNM
SR počas kontroly nevedel preukázať, podľa akých kritérií rozhodoval v jednotlivých
prípadoch pohľadávok o ich zaradení medzi pohľadávky ponúknuté na postúpenie
záujemcovi i vzhľadom na ich rôznu kvalitu z hľadiska ich vymožiteľnosti a nízky
objem dosiahnutej kúpnej ceny.
FNM SR v roku 2005 v 44 prípadoch trvalo upustil od vymáhania pohľadávok
a schválil ich účtovné odpísanie ako použitie majetku fondu vo výške 1 560 mil. Sk.
V týchto prípadoch išlo o spoločnosti, ktoré boli zrušené podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka s následným výmazom z obchodného registra po rozhodnutí
príslušného okresného súdu. Prvotným dôvodom pre vznik nedobytných pohľadávok
voči predmetným firmám bolo však uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj majetku,
resp. akcií so subjektami, ktoré nevykazovali zodpovedajúcu solventnosť
a nepreukázali sa vierohodnými podnikateľskými zámermi s primeraným
hospodárskym výsledkom a u časti prípadov i oneskorené konanie FNM SR voči
predmetným dlžníkom.
Nedostatky v uzavieraní zmlúv o poskytovaní právnych služieb sa prejavili
v problémoch FNM SR pri vypovedaní týchto zmlúv s následným vyplatením
paušálnych náhrad za odstúpenie od zmlúv v súvislosti s uzavretím a realizáciou
zmluvy o postúpení pohľadávok. Tento stav si vyžaduje vykonanie inventúr i v
prípadoch ďalších uzavretých zmlúv na právne služby s cieľom dohodnúť postup pri
predčasnom vypovedaní zmluvy.
FNM SR v priebehu roku 2005 a 2006 neefektívne vynaložil finančné
prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s poskytovaním poradenských služieb pri
privatizácii Letiska M.R. Štefánika, pri privatizácii majetkovej účasti štátu na
podnikaní spoločnosti prevádzkujúcej nákladnú železničnú prepravu a prevodom
majetkových účastí FNM SR na podnikaní teplárenských spoločností. Predmetné
rozhodnutia o privatizácii boli na základe uznesenia vlády SR, resp. rozhodnutia FNM
SR v roku 2006 zrušené a poskytnuté poradenské služby sa v konkrétnych prípadoch
stali bezpredmetnými.
Neštandardný bol i postup FNM SR pri úhrade faktúr za poradenské služby pri
privatizácii majetku, resp. akcií, ktorých vecnú i formálnu správnosť na základe
uzavretej dohody vykonávalo príslušné ministerstvo, avšak úhradu po písomnej výzve
ministerstva už FNM SR. Tým i následná kontrola preukázateľnosti a vecnej
správnosti vyfaktúrovaných súm je možná iba na príslušnom ministerstve.
FNM SR prijal 5 opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov,
pričom reagoval aj na odporúčania počas výkonu kontroly.
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