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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Správa pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o výsledku kontrol, ktoré boli vykonané v súlade so 
schváleným Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 – uznesenie č. 22/C.15 zo 07.12.2016 a na II. 
polrok 2017 – uznesenie č. 28/B.17 z 28.06.2017. 

Povinnou osobou u uvedených kontrol bol Mestský úrad Krompachy, príslušné oddelenia (oddelenie 
majetku a regionálneho rozvoja, oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb, 
sekretariát primátorky mesta). 
Cieľom kontrol bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi mesta, týkajúcimi sa predmetu kontroly, so 
zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami a majetkom mesta. 

Kontrola – výdavky za zber, odvoz komunálnych odpadov, výdavky za separovaný zber, výdavky za 
poplatok za uloženie odpadu na skládke 
Kontrolovaným obdobím bol rok 2016. Dátum doručenia Návrhu správy o výsledku kontroly povinnej 
osobe: 30.06.2017. Povinná osoba v určenej lehote do 14.07.2017 nepodala oprávnenej osobe 
námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam a k lehote na predloženie 
písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku uvedených v Návrhu správy o výsledku kontroly. Kontrola bola ukončená Správou 
o výsledku kontroly. 
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie najmä zákona č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 17/2004 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie 
odpadov, č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 
č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite, č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, všetky v znení neskorších 
predpisov.  
Mesto Krompachy ako objednávateľ uzatvorilo so spoločnosťou Ekover, s.r.o. so sídlom SNP 34 Spišské 
Vlachy ako zhotoviteľ (ďalej len Ekover) dňa 30.1.2013 Rámcovú zmluvu za účelom zabezpečenia 
verejnoprospešných služieb, utvárania a chránenia zdravých podmienok a zdravého spôsobu života 
a práce obyvateľov objednávateľa, chránenia životného prostredia, za účelom zabezpečenia iných 
služieb a potrieb, ktoré sú výkonom samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení a za účelom zefektívnenia spravovania a zveľaďovania majetku objednávateľa. 
Rámcová zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 1.1.2013 do 31.12.2018 (čl. VI. bod 1.). V nadväznosti 
na čl. IV. bod 2. Rámcovej zmluvy sa uzatvárajú ročné zmluvy. Rámcová zmluva bola schválená 
Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch uznesením č.23/E.15 dňa 12.12.2012. Dňa 28.1.2016 bola 
uzatvorená Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných 
činností č. 19/2016 ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 12/C.3 dňa 27.1.2016 na dobu 
určitú od 1.1.2016 do 31.12.2016.  
Obe zmluvy sú zverejnené na webovom sídle mesta. Rámcová zmluva pod č. Iné_056/2013 a pod 
názvom Úprava vzájomných práv a povinností ??. Ročná zmluva pod č. RZ-006/2016 (v zmluve  
č. 19/2016), nie je uvedený dátum podpisu zmluvy.   
Kontrole boli podrobené došlé faktúry zo strany zhotoviteľa Ekover, vrátane ďalšej dokumentácie – 
prílohy, krycie listy, ...) na základe uzatvorenej ročnej zmluvy na rok 2016 predmetom ktorej je 
vykonávať pre objednávateľa, t.j. pre mesto Krompachy, zber, odvoz, zneškodňovanie komunálnych 
odpadov, vznikajúcich na území mesta, ktoré sú produkované z domácností, pri činnosti fyzických osôb, 
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pri činnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, odpady vznikajúce pri čistení mesta -  
z verejných priestranstiev, komunikácií, pri údržbe verejnej zelene.  
Kontrolné zistenia z predložených dokladov - prehľad platieb za zber, odvoz zneškodňovanie 
komunálneho odpadu:  
- od podnikateľov, nepodnikateľov – nádoby KUKA, BOBR, VOK 
- z rodinných domov – nádoby KUKA, VOK 
- z bytových domov – nádoby BOBR 
- z čistenia mesta, verejnej zelene, cintorína – nádoby VOK 
- z jarného a jesenného upratovania – nádoby VOK 
- za stavebný odpad – nádoby VOK 
ako aj platby:  
- poplatok za uloženie odpadu,  
- zákonný poplatok za uloženie odpadu – zákon č. 17/2004 Z.z. § 4 
boli hlavnou kontrolórkou spracované do deviatich tabuliek, ktoré sú uvedené v predmetnej správe 
o výsledku kontroly.  

Faktúry za rok 2016 boli vystavené v zmysle uzatvorených zmlúv a sadzby za jednotlivé úkony boli vo 
väčšine prípadov v súlade s Ročnou zmluvou na rok 2016. Súčasťou faktúr sú prílohy, obsahujúce 
rozsah vykonaných prác, pri vývoze VOK je kópia záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, vážny 
lístok. Kontrolou bol zistený nesúlad:  

- pri faktúre KDF č. 579/2016 bolo účtované za pristavenie VOK, prekládku 1 x 19,92 = 258,96 €, 
čo nie je správne – 1 x 19,92 = 19,92 €, čo je rozdiel 239,04 € v neprospech mesta, čo nie je v súlade 
so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve § 8 a zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite § 6 ods. 4.. Z predložených materiálov nie je známe a preukázané koľkokrát v skutočnosti bolo 
pristavenie, prekládka – 1 alebo viackrát, či išlo len o matematickú chybu, (258,96 : 19,92 = 13).  

- pri faktúre KDF č. 414/2016 bol účtovaný zákonný poplatok za uloženie odpadu – stavebný 
odpad – vo výške 10,60 €/t, čo pri množstve stavebného odpadu 3,78 t činí rozdiel 38,82 € 
v neprospech mesta, čo nie je v súlade so zákonom č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, 
príloha č. 1 k tomuto zákonu a zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite § 6 ods. 4.. 
V zmysle uvedenej prílohy poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov pre uloženie 
vytriedeného stavebného odpadu činí 0,33 €/t, a pre komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek 
činí 5,98 €/t. V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch § 16 Obec je bez toho, aby bola dotknutá 
povinnosť obce podľa ods. 5 písm. b), povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 
komunálnych odpadov pre: a) papier, plasty, kovy, sklo; b) biologicky rozložiteľné komunálne odpady 
okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.   

- všetky došlé faktúry za kontrolované obdobie boli mestom spoločnosti Ekover uhradené. 
Vyskytli sa prípady, že úhrada bola po lehote splatnosti – KDF č. 906/2016, č. 907/2016, č. 908/2016,  
č. 690/2016. Zo strany zhotoviteľa nedošlo k uplatneniu zmluvnej pokuty za neuhradenie faktúry 
v lehote splatnosti. Upozorňujem na dodržanie úhrady faktúry v lehote splatnosti, aby nedošlo 
k uplatneniu zmluvnej pokuty a tým k nehospodárnemu využitiu finančných prostriedkov zo strany 
objednávateľa, t.j. mesta Krompachy a tým k porušeniu finančnej disciplíny. 
 
Mesto za separovaný zber v roku 2016 uhradilo celkovo 16 788,40 €, z toho: 

- KDF č. 380/16 vo výške 5 287,20 €, KDF č. 1090/16 vo výške 5 297,20 € združeniu SEZO – Spiš, 
združenie obcí ako príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov za I. a II. polrok 2016, ktorého 
výška bola schválená uznesením valného zhromaždenia združenia pod č. 138/28/2015 z 21.10.2015 
Príspevok obcí na triedený zber odpadov na rok 2016 vo výške 1,- € bez DPH/obyvateľ/rok. Príspevok 
bude fakturovaný združením v 2 splátkach (k 31.3.2016 a k 30.9.2016). Pre mesto Krompachy 
fakturované: 8 812 obyvateľov x 0,60 € = 5 287,20 € s DPH. 
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- KDF č. 1388/2016 vo výške 6 214,- € spoločnosti KAME-VM, s.r.o., z toho  6 043,95 € za nákup 
výklopnej lyžice a 169,40 € za prepravné náklady (spolu je 6 213,35 €!). Objednávka č. 11/1600330 
z 30.9.2016 vystavená na nákup výklopnej lyžice v cene 6 043,95 €. Mesto malo zakúpený na zberný 
dvor nakladač Komatsu WA 80M-6. Mesto zakúpilo samostatne ešte danú nakladaciu lyžicu. Podľa 
vyjadrenia pracovníka povinnej osoby, nakoľko autá odvážajúce sklený odpad majú vysoké bočnice 
a s pôvodne zakúpeným nakladačom nebolo možné takýto odpad expedovať zo zberného dvora, preto 
sa zakúpila špeciálna lyžica, ktorá zvýšila výklopnú výšku a je možné (sklený) odpad nakladať. Náklady 
na dopravu podľa vyjadrenia vznikli z dôvodu, pôvodne bolo dohodnuté, že dovoz lyžice zabezpečí 
vlastnými prostriedkami firma EKOVER s.r.o. , no zistilo sa, že by to bolo technicky náročné a drahšie, 
preto prepravu zabezpečil dodávateľ. Preto je hodnota na faktúre navýšená o prepravné náklady 
v hodnote 169,40 €. Finančné prostriedky na rok 2016 na zakúpenie výklopnej lyžice neboli 
rozpočtované - nebolo potrebné, neuvažovalo sa. Rozpočet na rok 2016 na separovaný zber bol 
schválený vo výške 14 000 € a predstavoval náklady na zber, zvoz, triedenie separovaného odpadu 
z mesta. Po vyskytnutí problému pri nakladaní bolo potrebné zakúpiť výklopnú lyžicu. Finančné 
prostriedky v rozpočte boli v danom čase vyčerpané vo výške 10 574,40 €, zostatok finančných 
prostriedkov činil 3 425,60 €. Primátorka mesta prijala a schválila Rozpočtové opatrenie č. 56 zo dňa 
12. 12. 2016 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.788,- €, presunom finančných 
prostriedkov v rámci programu odpadové hospodárstvo z položky odvoz odpadov na položku 
separovaný zber. T. j. na úhradu výklopnej lyžice vrátane dopravy z položky separovaný zber (3 425,60 
€ plus 2 788 € sa rovná 6 213,60 €). Skutočné čerpané náklady na separovaný zber k 31.12.2016 boli 
vo výške 16 788,40 €. Zakúpením výklopnej lyžice došlo pre mesto k zvýšeniu nákladov na separovaný 
zber, čomu sa mohlo pri vytypovaní stroja – nakladača - predísť. 
 
Prehľad množstva uloženého odpadu v tonách je spracovaný v nasledujúcej tabuľke: 

Uloženie odpadu 

za obdobie 

Množstvo komunálneho odpadu  

z RD, 
BD, 

podn., 
nepodn.         

t 

od 
podn., 

nepodn. 
VOK                 

t 

z RD 
VOK       

t 

z ČM, 
VZ, cint.                 

t 

z jarného, 
jesen. 

upratovania            
t 

celkom           
t 

zákonný 
popl. za 

KO           
t rozdiel t 

dec. 2015 - 
nov. 2016 

973,53 43,88 456,66 280,29 61,40 
1 

815,80 
1 509,80 

306,00 
? 

 Množstvo stavebného odpadu v t 

dec. 2015 - 
nov. 2016 

 29,39 29,39 0,00 

 
Prehľad nákladov za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov je spracovaný v nasledujúcej tabuľke: 

  

Celková 
fakturovaná 

cena € 

celkové 
odvezené 
množstvo t 

Tabuľka 
č. 

Priemerná 
cena v € za 
tonu 

podn., nepodn. VOK 5 029,78   2.   

podn., nepodn. KUKA, BOBR 34 428,22   1.   

bytové domy BOBR 81 702,40   4.   

RD KUKA,VOK 47 323,58   3.   

ČM, VZ, cint. VOK 22 438,51   5.   

Jar., jesenné upratovanie VOK 5 001,17   6.   
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stavebný odpad VOK 1 090,87   7.   

uloženie RD, BD, podn., nepodn. 40 483,83   8.   

  237 498,40 1 815,80   130,80 

uloženie zákonný poplatok 9 077,11   9.   

  246 575,51 1 815,80   135,80 

 
 
Prehľad platieb mestu je uvedený v nasledujúcich tabuľkách: 

Celkové platby za odpad - vrátane predchádzajúcich rokov v €                                   

  Predpis 
  

Uhradené Nedoplatok Plnenie % 

  k 31.12.2016   

FO 1 928 631,12 1 581 542,63 347 088,49 82,00 

PO a FO (zmluvy) 698 598,81 674 129,02 24 469,79 96,50 

PO a FO (zamestnanci) 10 022,39 9 774,44 247,95 97,53 

Spolu 2 637 252,32 2 265 446,09 371 806,23 85,90 

Plnenie % (k predpisu)   85,90     

 

Celkové platby za odpad - len za príslušný rok v € 

  Predpis 
na rok 2016 

Uhradené Nedoplatok Plnenie % 

  k 31.12.2016   

FO 146 535,11 90 096,38 56 438,73 61,48 

PO a FO (podnikatelia) 60 326,93 42 999,02 17 327,91 71,28 

PO a FO (zamestnanci)     247,95   

Spolu 206 862,04 133 095,40 74 014,59 64,34 

Plnenie % (k predpisu)   64,34     

 
Nasledujúca tabuľka uvádza predpis platieb za zber, odvoz a zneškodňovanie KO za fyzické osoby 
a právnické osoby a skutočnosť úhrady platieb v roku 2016: 

 
Rok 

 
Predpis platieb 

za príslušný 
rok 
€ 

 
Skutočnosť 

úhrady platieb 
za príslušný rok 

€ 

 
% 

plnenia 

 
Skutočnosť 

úhrady 
platieb 

v roku 2016 
za príslušný 

rok 
vrát. 

nedoplatkov 
za predch. 

roky 
€ 

Rozpočet na 
rok 2016      

€  

% 
plnenia 

2016 206 862,04 133 095,40 64,34 215 442 188 500 114,3 
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Bilancia odpadového hospodárstva v roku 2016 zvýrazňuje nerovnováhu rozpočtového hospodárenia: 
- príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, skutočnosť:   215 442 € 
- výdavky nakladanie s odpadmi celkom, skutočnosť:      252 783 € 
- rozdiel:                               -  37 341 €  
- výdavky len odvoz všetkých druhov odpadov, poplatok za uloženie 
       odpadu na skládke, zákonný poplatok celkom, skutočnosť:   246 576 € 
      rozdiel:                   -   31 134 € 

Bilancia odpadového hospodárstva – príjem za komunálny odpad v roku 2016 činil cca 215 442 €, 
výdavky spojené s nakladaním s odpadmi činili cca 252 783 €, t.j. výdavky sú vyššie o 37 341 €; výdavky 
spojené s nakladaním s odpadmi v porovnaní s rokom 2015 klesli o 39 817 €, pritom došlo k poklesu 
výdavkov za odvoz všetkých druhov odpadu o 58 205 €, k poklesu výdavkov za monitoring na skládke 
o 1 897 €, na druhej strane vzrástli výdavky za separovaný zber o 6 214 € a za poplatok za uloženie 
odpadu na skládku o 14 071 € v porovnaní s rokom 2015. 
 
Na základe kontrolných zistení bolo odporúčané a povinná osoba prijala opatrenia na nápravu 
zistených nedostatkov, najmä: 

1. Zabezpečiť a dbať, aby fakturovaná suma bola v súlade so zmluvou a právnym predpisom. Dať 
do súladu fakturované sumy u faktúry č. 579/2016, č. 414/2016. 
T.: 31.7.2017, stály     Z.: 

2. Dbať na dodržanie lehoty splatnosti, aby nedošlo k uplatneniu zmluvnej pokuty a tým 
k nehospodárnemu využitiu finančných prostriedkov zo strany objednávateľa, t.j. mesta 
Krompachy a tým k porušeniu finančnej disciplíny. 
T.: stály       Z.: 

3. Zabezpečiť na webovom sídle mesta Krompachy správnosť názvu Rámcovej zmluvy, doplnenie 
dátumu podpisu Ročnej zmluvy. 
T.: ihneď      Z.: 

4. Zabezpečiť a dbať, aby už pri vytypovaní strojov (nakladač) boli zohľadnené všetky daností, 
ktoré sa môžu vyskytnúť pri prevádzke – konzultovať s kompetentnými, aby nedochádzalo 
k následnému zakupovaniu doplnkov a tým k zvyšovaniu nákladov pre mesto.  
T.: ihneď, stály       Z.:  

5. Dbať na dodržiavanie platnej legislatívy, najmä zákona č. 431/2002 Z. z., č. 357/2015.  
T.: stály       Z.: 
Vedúci povinnej osoby prijme prípadne ďalšie opatrenia na odstránenie príčin vzniku zistených 
nedostatkov, určí zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatní opatrenia voči 
nim podľa osobitného predpisu. 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke v termíne do 15.08.2017, nebolo 
predložené.  
 
Kontrola – plnenia uznesení, prijatých Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch 
Kontrolované obdobie: uznesenia prijaté od 1.4.2016 do 30.6.2017. 
Uznesenia, prijaté obecným zastupiteľstvom (ďalej len ObZ), sa vyhotovujú samostatne a každé 
podpisuje starosta obce do 10 dní od ich schválenia. Nepodpísaním uznesenia je jeho výkon 
pozastavený podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. Ustanovenie ods. 6 
sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení 
miestneho referenda o odvolaní starostu (§ 13 ods. 7). Ak výkon uznesenia podľa ods. 6 bol 
pozastavený, ObZ môže toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak nepotvrdí 
do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť; výkon potvrdeného uznesenia starosta 
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nemôže pozastaviť. (§ 13 ods. 8). Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví 
rokovací poriadok (§ 13 ods. 12).  
Prehľad hlasovania poslancov ObZ – platnosť uznesení a VZN: 
Nadpolovičná väčšina všetkých:  
- ObZ je spôsobilé rokovať a uznášať (§ 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení);  
- voľba hlavného kontrolóra – pri voľbe v prvom kole volieb (§ 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení);  
- odvolanie hlavného kontrolóra (§ 18a ods. 10 zákona o obecnom zriadení);  
- na platnosť zmluvy o spolupráci obcí – nadpolovičná väčšina všetkých poslancov každej obce, ktorá 
je účastníkom zmluvy (§ 20a ods. 4 zákona o obecnom zriadení);  
- na vyhlásenie referenda o odvolaní starostu, ak hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti 
starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, .... (§ 13 a ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o obecnom 
zriadení). 
Nadpolovičná väčšina prítomných:  
- prijatie uznesenia ObZ (§ 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení). 
Trojpätinová väčšina všetkých:  
- potvrdenie uznesenia, ktorého výkon bol pozastavený starostom (§ 13 ods. 8 zákona o obecnom 
zriadení);  
- schválenie koncesnej zmluvy ( § 9 ods. 2 písm. g) zákona o majetku obcí);  
- schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (§ 9a ods. 8 písm. e) zákona 
o majetku obcí);  
- schválenie nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (§ 9a ods. 9 písm. c) zákona 
o majetku obcí).  
Trojpätinová väčšina prítomných:  
- prijatie VZN (§ 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení). 
 
Uznesenia musia byť jasné, zrozumiteľné; v prípade schvaľovania nejakých zmien, s uvedením termínu, 
odkedy zmena platí. Číslovanie zasadnutí a uznesení ObZ je chronologicky za celé volebné obdobie. 
 
Cieľ kontroly bol zameraný na plnenie prijatých uznesení a kontrolu vyhodnotenia plnenia uznesení, 
prijatých Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch, t.j. zistenie reálneho stavu plnenia uznesení. 
Kontrola bola ukončená Správou o výsledku kontroly, napriek niektorým nižšie uvedeným zisteniam. 
Nedostatky formálneho charakteru boli v priebehu kontroly odstránené. Pri kontrole bola súčinnosť so 
zamestnancami, ktorí ako zodpovední garanti za splnenie, ako aj za predkladanie plnenia úloh pre 
vyhodnocovanie jednotlivých uznesení, predkladali potrebné údaje.  
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Krompachoch bol schválený uznesením č. 13/E.25 dňa 
15.2.2012 s účinnosťou dňom 8.3.2012. 
V období 1.4.2014 – 30.6.2017 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (MsZ) zasadalo štrnásťkrát, 
z toho jedno zasadanie malo slávnostný charakter. Zasadania boli v termínoch schválených mestským 
zastupiteľstvom, v prípade potreby aj v mimoriadnych termínoch. Prijaté uznesenia boli zamerané 
najmä na výsledky hospodárenia mesta a rozpočtových organizácií zriadených mestom; na predaj 
majetku mesta a na kúpu majetku; na prijímanie všeobecne záväzných nariadení, resp. doplnkom ku 
platným VZN, na hospodárske výsledky obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta. Za 
kontrolované obdobie bolo prijatých 372 uznesení (skutočne 371 nakoľko v jednom prípade pri 
číslovaní bolo vynechane jedno číslo uznesenia, ktoré v priebehu zasadania bolo z programu rokovania 
stiahnuté a číslovanie sa „neposunulo“).  
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Prijaté uznesenia mali rôznorodý charakter a ich prehľad je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách: 

Počet prijatých uznesení (1.4.2016 - 31.12.2016) 

MsZ  
15. 

4.5.2016 
16. 

18.5.2016           
17.    

29.6.2016 
18. 

24.8.2016 
19. 

slávnost.  
20. 

26.10.2016 
21. 

5.12.2016 
22. 

7.12.2016 
Spolu 

volí 1 1 1 2   1 2 1 9 

schvaľuje 12 4 11 13   9 4 18 71 

ukladá 1   1           2 

berie na 
vedomie 

11 1 13 13   8 2 7 55 

ruší 2         4   1 7 

žiada 1   2 1         4 

odvoláva 1   1         2 4 

uznáša sa 2   2 4   2   2 12 

konštatuje             2   2 

neschvaľuje   1 1     3   6 11 

poveruje 1             1 2 

menuje 1   1           2 

neruší               1 1 

spolu 33 7 33 33 0 27 10 39 182 

          

 
 

         

Počet prijatých uznesení (1.1.2017 - 30.6.2017) 

MsZ  23. 
22.2.2017 

24. 
1.3.2017 

25. 
22.3.2017 

26. 
26.4.2017 

27. 
30.5.2017 

28. 
28.6.2017 

Spolu 

volí 2 1 1 2 1 1 8 

schvaľuje 23 3 3 27 24 25 105 

ukladá 1           1 

berie na vedomie 12 1   11 5 12 41 

ruší       3 1   4 

súhlasí 1       3 1 5 

žiada       2     2 

odvoláva   1     4   5 

odporúča         1   1 

uznáša sa 1       1   2 

neschvaľuje 3 1   4   3 11 

poveruje         1   1 

nesúhlasí       2 1   3 

neberie na vedom 1           1 

spolu 44 7 4 51 42 42 190 
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Počet prijatých uznesení  

  
01.04.2016 - 
31.12.2016 

01.01.2017 - 
30.06.2017 

Spolu 

volí 9 8 17 

schvaľuje 71 105 176 

ukladá 2 1 3 

berie na vedomie  55 41 96 

ruší 7 4 11 

súhlasí 0 5 5 

žiada 4 2 6 

odvoláva 4 5 9 

uznáša sa 12 2 14 

konštatuje 2 0 2 

odporúča 0 1 1 

neschvaľuje 11 11 22 

poveruje 2 1 3 

nesúhlasí 0 3 3 

neruší 1 0 1 

neberie na vedomie 0 1 1 

menuje 2 0 2 

spolu 182 190 372 

 
Na tlačových zostavách sa dopĺňalo ako sa s daným uznesením naložilo, t.j. ako sa splnilo, ako sa 
jednotlivé uznesenia plnili. Pri uvádzaní vyhodnotenia dôsledne dbať ako sa uznesenie splnilo, prípady 
napr. - uzn. č. 15/D.6 zo 4.5.2016 MsZ schvaľuje zrušenie OVS ...  – vo vyhodnotení splnené 30.6.2016 
zmluva podpísaná v termíne ?!;  
- uzn. č. 15/D.10 zo 4.5.2016 MsZ schvaľuje úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení pre školy a šk. 
zariadenia po dohodovacom konaní ... - vo vyhodnotení splnené 13.5.2016 zmluva podpísaná 
13.5.2016 ?!  
– uzn. č. 15/G.1 zo 4.5.2016 MsZ ukladá komisii MsZ ... predložiť do 15.10.2016 návrh Koncepcie 
rozvoja športu ... – vo vyhodnotení neuvedené nič. Kontrolou bolo zistené, na zasadnutie MsZ 
7.12.2016 bol predložený dokument „Analýza súčasného stavu športu v meste Krompachy, ktorý bol 
zobratý na vedomie uzn. č. 22/D.7.  
– uzn. č. 17/I.1 z 29.6.2016 MsZ žiada primátorku mesta rokovať so spol. Kromsat s.r.o. Krompachy 
o možnosti kúpy obchodného podielu mesta Krompachy – vo vyhodnotení neuvedené nič.  
– uzn. č. 17/I.2 z 29.6.2016 MsZ žiada primátorku mesta navrhnúť zamestnanca mesta za člena 
redakčnej rady KS s termínom do 24.8.2016 – vo vyhodnotení – nesplnené, primátorka mesta 
uznesenie nepodpísala.   
- uzn. č 18/B.4 z 24.8.2016 MsZ schvaľuje úpravu Prevádzkovej zmluvy  s Ekover .... – vo vyhodnotení 
neuvedené nič. Kontrolou zistené Prevádzková zmluva bola schválená uzn. č. 17/C.4 z 29.6.2016 
a podpísaná dňa 31.8.2016 so zakomponovaním úpravy v zmysle uzn. č. 18/B.4 z 24.8.2016.  
– vo vyhodnotení uznesení č. 23 z 22.2.2017 sa dvakrát uvádza berie na vedomie správu o vybavovaní 
sťažností, ... – uzn. č. 23/B.4 a č. 23/B.5.  Uzn. č. 23/B.4 má znieť správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra za rok 2016. 
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- uznesenia, ktoré primátorka mesta nepodpísala, pri vyhodnotení plnenia uviesť dôvod nepodpísania. 
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. § 13 ods.  6) Starosta môže pozastaviť výkon 
uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne 
nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 Nariadenie a uznesenie obecného 
zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.  
Správa o plnení uznesení nie je predkladaná na zasadnutia mestského zastupiteľstva, čo nie je v súlade 
s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Krompachoch čl. 12 bod 1. Kontrolu plnenia úloh 
vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva zabezpečuje primátor mesta a zástupca primátora 
mesta. O výsledkoch kontroly zástupca primátora mesta pravidelne informuje mestské zastupiteľstvo. 
Tým, že správa o plnení uznesení nebola predkladaná, nie je spätná väzba pre mestské zastupiteľstvo 
či a ako sa uznesenia – úlohy vyplývajúce z uznesení - plnili, splnili.  
Odporúčam zabezpečiť, aby predkladatelia návrhu na uznesenie a príslušná návrhová komisia dôsledne 
dbali na formulovanie každého uznesenia, a následne venovať náležitú pozornosť kontrole plnenia úloh 
vyplývajúcich z uznesení pri vyhodnocovaní ich plnenia a o vyhodnotení úloh vyplývajúcich z prijatých 
uznesení pravidelne informovať mestské zastupiteľstvo. 
Počet prijatých uznesení z jednotlivých zasadaní mestského zastupiteľstva je rôzny, tým aj počet 
celkových strán je rôzny, odporúčam pri číslovaní uviesť aj celkový počet strán a zabezpečiť na 
poslednej strane podpis kto a kedy zapísal.  
V súvislosti s predkladaním materiálov a návrhov uznesení na zasadania MsZ, ako aj samotným 
prijímaním uznesení dbať na trestnoprávnu zodpovednosť pri výkone samosprávy mesta Krompachy. 

Kontrola – dodržiavania VZN č. 10/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia so zreteľom na dodržiavanie zákona  
č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v zn.n.p. (ďalej len zákon o poplatkoch) 
Kontrolované obdobie: od 1.1.2016 do 30.6.2017 
Cieľom kontroly bolo  preveriť dodržiavanie príslušných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany 
ovzdušia, efektivitu a kvalitu výkonu štátnej správy v pôsobnosti mesta a dodržiavanie ustanovení  VZN 
č. 10/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia prevádzkovateľmi malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia v platnom znení.  

Zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný ako:  
- technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, , skládka odpadov, lom alebo iná 
plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, 
zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie („stacionárny zdroj“). 
Vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,  
- pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie 
(„mobilný zdroj“).  
Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch ustanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia, ktoré platia 
právnické osoby (PO) a fyzické osoby (FO) oprávnené podnikať a prevádzkujú veľké, stredné alebo 
malé zdroje znečisťovania ovzdušia za ustanovených podmienok. 
O poplatku PO a FO oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia, 
rozhoduje obec. Malý zdroj znečisťovania ovzdušia: technologický celok obsahujúci stacionárne 
zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým príkonom menším ako 0,3 MW, 
ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať 
znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby a zariadenia a činnosti 
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je 
menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom. Ročný poplatok 
prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 
prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci. Prevádzkovateľ v zmysle uvedeného 
zákona, § 6 ods. 4, je povinný obci oznámiť každoročne do 15. februára za každý malý zdroj 
znečisťovania spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie potrebné údaje  
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k zisteniu množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok, ktoré sú vypustené do ovzdušia za uplynulý rok. 
V zmysle § 6 ods. 5 Obec môže upraviť všeobecne záväzným nariadením náležitosti oznámenia podľa 
odseku 4 a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja ....... . 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku kontroly, napriek niektorým nižšie uvedeným zisteniam. 
Nedostatky formálneho charakteru boli v priebehu kontroly odstránené. 
Mesto Krompachy uznesením č. 11/D.1 dňa 14.12.2011 sa uznieslo na VZN č. 10/2011, účinnosť 
nadobudlo dňom 1.1.2012. Dané nariadenie upravilo náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého 
zdroja znečisťovania, podrobnosti vo veciach poplatku – určenie výšky poplatku, platenie poplatku, 
oslobodenie od poplatku, sankcie, ako aj ďalšie náležitosti. 
V zmysle vyššie uvedeného zákona je povinnosťou mesta vyrubovať tento poplatok, ktorý je príjmom 
rozpočtu mesta. Poplatok sa uhrádza platbou bezhotovostne na bankový účet mesta, alebo platbou 
v hotovosti do pokladne na mestskom úrade. Mesto Krompachy poplatok vyrubuje vydaním 
Rozhodnutia o vyrubení poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch  
na základe oznámenia podaného prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorého 
prevádzka/y sú umiestnené na území mesta Krompachy. Rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie 
a poučenie o odvolaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok) 
v z.n.p. ustanovenie § 47 ods. 1).  

Oznámenie podané prevádzkovateľom malého zdroja neboli podané v termíne, t.j. do 15. februára:  
- v roku 2016: v 18–tich prípadoch, z toho v 5-tich prípadoch zo strany mesta boli zaslané výzvy 
k splneniu zákonnej povinnosti pre prevádzkovateľa.   
- rok 2017: v 20-tich prípadoch, z toho v 5-tich prípadoch zo strany mesta boli zaslané výzvy k splneniu 
zákonnej povinnosti pre prevádzkovateľa.    
čím prevádzkovateľ nepostupoval v súlade so zákonom č. 401/1998 Z.z. zákon o poplatkoch § 6 ods. 
4) a s VZN č. 10/2011 čl. 3 bod 5. . 

Na základe oznámenia podaného prevádzkovateľom mesto Krompachy poplatok vyrubilo vydaním 
Rozhodnutia o vyrubení poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch  na základe oznámenia podaného prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia, ktorého prevádzka/y sú umiestnené na území mesta Krompachy. Výška poplatku bola určená 
podľa sadzobníka poplatkov v súlade s VZN č. 10/2011 – príloha č. 1. Nadobudnutie právoplatnosti 
rozhodnutia bolo vyznačené. V roku 2016 v troch prípadoch po doručení oznámenia 
prevádzkovateľom, bolo vydané rozhodnutie po dobe viac ako 30 dní. Žiadam dodržať lehotu na 
vydanie rozhodnutia. (§ 49 zákona č. 71/1967 Zb.)  

Povinnosť úhrady poplatku v zmysle vydaného rozhodnutia je do 30 dní od právoplatnosti daného 
rozhodnutia. Poplatok bol uhrádzaný bezhotovostne na bankový účet mesta, alebo do pokladne na 
mestskom úrade. Túto povinnosť si nesplnil a poplatok uhradil po termíne:  
- za rok 2016:  8 prevádzkovatelia, z toho 4 až v roku 2017.  
- za rok 2017: 10 prevádzkovatelia,  
čím prevádzkovateľ nepostupoval v súlade so zákonom č. 401/1998 Z.z. zákon o poplatkoch § 6 ods. 
6). Zo strany mesta boli prevádzkovatelia na splnenie si povinnosti a zaplatenie poplatku upozorňovaní 
telefonicky, v roku 2017 v štyroch prípadoch aj písomne. Vykonanie základnej finančnej kontroly 
preukázané. 

V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch § 8 ods. 3) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 
ods. 4 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 uloží obec v prenesenom výkone štátnej 
správy prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 eura. Prevádzkovateľom malého zdroja za 
nesplnenie povinnosti v zmysle uvedených ustanovení zákona o poplatkoch nebola mestom uložená 
pokuta. 

 



Hlavný kontrolór – Správa pre MsZ Strana 11 z 11 

 

Na základe kontrolných zistení bolo povinnej osobe odporúčané: 
1. Prehodnotiť a prepracovať VZN č. 10/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie 

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovanie ovzdušia. 
2. Uverejniť na webovej stránke mesta Krompachy informáciu k postupu pre podanie oznámenia  

pre prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia a ďalších povinností z toho 
plynúcich. 

3. Vykonať každoročne celoplošne prieskum prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania na 
území mesta Krompachy; následne zabezpečiť úplnú databázu evidencie prevádzkovateľov 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. 

4. Sledovať splnenie povinností v zmysle ustanovení zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. a príslušného VZN v platnom znení. V prípade ich nedodržania, 
porušenia postupovať v zmysle § 8 ods. 3) daného zákona a príslušných právnych predpisov. 

 
 
 
 
V Krompachoch, dňa 17.8.2017 
 
 
        Ing. Mária Tomašová 
          hlavná kontrolórka 


