
SPRÁVA  O  KONTROLNEJ  ČINNOSTI 
( v zmysle § 14 odst. 9 Zákona o športe ) 

 

 

Pôvod podnetu: 

6.2.2018 mailom od p. Palečka. 

 

 

Predmet kontroly: 

Cestovný príkaz p. Riabova. 
 

Zistenia:  
 
 
- p.Paleček: 
 
Dobrý deň! 
  
Vážení členovia Kontrolnej Komisie, 
  
reagujem na email Martina Sklára z Kontroly cestovného príkazu 
Alexandra Riabova, ktorý zaslal členom VV SŠZ dňa 2.2.2018 
  
Niekoľko drobných postrehov  
Košice Výstavby 8 - Topolčany najdlhšia trasa 346km, najrýchlejšia po ceste E58 vrátane diaľnice 307 
Topolčany - Trnava Hlboká 11 uvádza 90km za 45 minút????? 7:00  7:45 skutočnosť po dialnici 57 
km 
Trnava Hlboká 11 - Bratislava Hotel One Gate  účtované 63 km Ale po dialnici 46km a po starej ceste 
46km 
HOtel One Gate - Polus Bratislava 5 km  
POlus Bratislava - Hlboká 11 49 km  
Za Trnava - Blava -Trnava zúčtované 126 km skutočnosť 100km  
Trnava Hlboká 11 - Košice Výstavby 8  je účtované 420 km skutočnosť po dialnici smer Žilina Prešov 
Košice Výstavby 8 podľa 
Navigácie aj google mapa 402 km  Po dialnici smer Zvolen 357 km. 
Chýba parkovné od hotela ONE GATE, parking tam nie je zadarmo. Hotel má platené parkovanie. 
  
Pri použití najkratšej a časovo najrýchlejšej cesty je rozdiel 170 km. Pri najdlhšej variante minimálne 
52 km naviac. 
  
Je zrejmé že zo strany účtovateľa došlo k úmyselnému navýšeniu skutočných nákladov 
na služobnú cestu. Cestovné by malo byť teda po kontrole upravené 
  
S pozdravom 
  
Peter Paleček 
člen VV SŠZ 



- Uvedené fakty získal podávateľ podnetu od člena KK z čoho jasne vyplýva, že cestovný príkaz 
p. Riabova už rieši KK. 
 
 

Vyhodnotenie a navrhnuté opatrenie: 
 

 
Podnet je duplicitný.  

 
 
   
 

Záver 
  

Kontrolná činnosť bola začatá 10.2.2018 a ukončená 9.4.2018. 
 

 
 
 
Bílkove Humence dňa  11.4.2018 
 
 
                                                                                          Rastislav Nemečkay 
                                                                                              kontrolór SŠZ 
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