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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku následných finančných kontrol, ktoré boli 
vykonané v zmysle mestským zastupiteľstvom schváleným plánom kontrolnej činnosti a poverenia na 
vykonanie kontroly v zmysle schváleného plánu – uznesenie č. 7/E.11 a č. 7/F.1, obidve zo 17.6.2014.  
Následnou finančnou kontrolou bolo sledované dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov, vnútorných predpisov a zmluvných podmienok v rámci uzatvorených zmluvných 
vzťahov, týkajúcich sa predmetu následnej finančnej kontroly (NFK). 
 

NFK – dodržiavanie záväzkových vzťahov a všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 
predpisov pri nakladaní s nehnuteľným majetkom mesta so zameraním na všetky platné nájomné 
zmluvy uzatvorené mestom Krompachy a prenajímanie nehnuteľného majetku mesta nájomcami 
ďalším subjektom 
Kontrola bola ukončená Správou o výsledku NFK a kontrolovaný subjekt – Mestský úrad Krompachy, 
prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v termíne do 31.3.2016 má predložiť hlavnej 
kontrolórke písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za 
nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného 
predpisu. 
Cieľom kontroly bolo zistiť ako sa dodržiavajú príslušné ustanovenia najmä zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, oba v znení 
neskorších zmien a predpisov, vnútorného predpisu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Krompachy v platnom znení, ako aj súvisiace predpisy v oblasti uzatvárania nájomných zmlúv.  
Z dočasného užívania majetku mesta inými právnickými osobami (PO) alebo fyzickými osobami (FO) 
vzniká mestu príjem (položka 212). Nájomcovi je možné za splnenia podmienok započítať voči 
nájomnému technické zhodnotenie predmetu nájmu. Za nesplnenie zmluvných podmienok stanoviť 
zmluvnú pokutu, ktorá má donútiť dlžníka platiť svoj dlh riadne a včas. Pri nakladaní s majetkovými 
právami mesta je mesto povinné starať sa o to, aby všetky povinnosti dlžníka boli riadne a včas splnené. 
Finančné prostriedky z vlastníctva majetku sa na príslušný kalendárny rok rozpočtujú. Prehľad plnenia 
príjmov z vlastníctva majetku („212“) za posledné roky je spracovaný v nasledujúcej tabuľke: 

Príjmy z vlastníctva €  

Rok  pol. 212 rozpočtované skutočnosť % plnenia 

2009   276 343 217 262 78,6 

2010 
  274 910 184 233 67,0 

bez b. j. 254 856 163 929 64,0 

2011 
  578 728 167 661 29,0 

bez b. j. 550 228 140 692 25,6 

2012 
  358 899 229 251 63,9 

bez b. j. 268 299 126 477 47,1 

2013 
  337 430 287 749 85,3 

bez b.j. a ost. n.b. 184 600 159 579 86,4 

2014 
  540 569 499 492 92,4 

bez b.j. a ost. n.b. 400 040 367 775 91,9 

2015 
  307 926 k 30.9.2015.  222 637 72,3 

bez b.j. a ost. n.b. 156 516     
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Evidencia nájomných zmlúv je t. č. vedená na oddelení majetku a regionálneho rozvoja a zároveň toto 
oddelenie zabezpečuje predpisovanie platobných povinností, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, 
sledovanie ich úhrad. Evidencia zmlúv nie je vedená v elektronickej podobe. Ku kontrole bola 
predložená evidencia nájomných zmlúv vedená v zošite.  

Nájomné zmluvy na prenájom pozemku: ku kontrole bolo predložených celkovo 41 nájomných 
zmlúv.  
Zistené prípady, kedy prenajímateľ v nájomných zmluvách na prenájom pozemkov nedojednal zmluvnú 
pokutu za prípadné porušenie povinností vyplývajúcich mu zo zmluvného vzťahu. K niektorým 
zmluvám boli aj dodatky, ani tie neobsahujú, neriešia zmluvnú pokutu, čo nie je v súlade s § 7 ods. 2 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Po vykonaní NF kontrol v roku 2012 
boli prijaté opatrenia - od toho času  pri uzatváraní nájomných zmlúv je v nich ustanovené dojednanie 
zmluvnej pokuty, zohľadnenie miery inflácie, čím kontrolovaný subjekt postupoval v súlade s § 7 ods. 
2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
Úhrada za nájom:  

- prípady úhrady nájomného po lehote splatnosti (takmer všetci), napr. .......; 
- nepreukázanie platby za nájom, napr. ...... .  

V prípadoch úhrady nájomného po lehote splatnosti, resp. neuhradenia nájomného za príslušné 
obdobie zo strany nájomcu došlo k neplneniu povinnosti v zmysle príslušnej nájomnej zmluvy. 
Prenajímateľ pre tých nájomcov, ktorí si nesplnili povinnosť uhradiť nájomné riadne a včas  
a ktorým sa vystavuje faktúra na úhradu nájomného, boli po určitej dobe zaslané upomienky, resp. 
výzvy na uhradenie nezaplatenej sumy nájomného. U tých, ktorým sa nevystavuje faktúra, zaslanie 
upomienky nebolo preukázané. Ku kontrole nebolo preukázané uplatnenie zmluvnej pokuty, či už bola 
alebo nebola zmluvne dojednaná, tým prenajímateľ nepostupoval v súlade s príslušnou zmluvou 
a zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 7 ods. 2. písm. c), v z.n.p..  

- výška nájomného za napr.  1,- Sk/m2/rok, 3,- Sk/m2/ rok, ... príslušné nájomné zmluvy neboli 
prehodnocované, upravované. Jedná sa o pozemky na prenájom za účelom zriadenia napr. záhradky, 
dvora, výstavby verejného parkoviska, ... .  

Odporúčam prehodnotiť výšku nájomného, prípadne zvážiť ich predaj - pokiaľ sa nejedná 
o pozemky, ktoré spĺňajú prístup do lokalít  použiteľných vo verejnom záujme (hasiči, zdravotníci,...).  

- HZ Metal s.r.o. – Zmluva o nájme nehnuteľnosti zo 7.4.2014, doba nájmu na dobu určitú 20 
rokov, účel nájmu – zabezpečenie protipovodňových opatrení spojených s úpravou terénu a vytvorenia 
parkovacích miest; prenajatá plocha 525 m2, nájomné je stanovené na základe výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže - jednotková cena 0,50 €/m2/rok, t.j. 262,50 € ročne (v čl. I bod 2 – uvedený neúplný 
dátum vyhotovenia projektovej dokumentácie). 
VÚB a.s. - Nájomná zmluva zo 17.3.2006, v zmysle ktorej výška nájomného za 65,86 m2 prenajatej 
plochy činí 1,- Sk na celé obdobie nájmu 10 rokov, nepodlieha valorizácii, nájomca vybuduje parkovisko 
na vlastné náklady; prenajímateľ ručí za údržbu parkoviska a po dobu nájmu bude zachovaný druh 
pozemku a účel jeho využitia na parkovacie miesta.  
Odporúčam v takýchto prípadoch vopred preveriť a prehodnotiť, či nájomcovi zo stavebného zákona 
a príslušných vyhlášok a noriem nevyplýva povinnosť mať takéto parkovisko (stavebné povolenie, 
kolaudačné rozhodnutie). Ak takáto povinnosť mu vyplýva, nie je dôvod, aby parkovisko vybudované 
na vlastné náklady nájomcom sa tieto náklady „započítali, kompenzovali“ s nájmom za prenajatý 
pozemok. Ak takáto povinnosť z legislatívy nevyplýva a nájomca má záujem vybudovať parkovacie 
miesta na vlastné náklady a prenajímateľ by s vybudovaním parkovacích miest súhlasil, prenajímateľ 
by mal mať prepočítané, podložené varianty, z ktorých je jednoznačne jasné, že náklady na zriadenie 
parkoviska pokrývajú celú výšku nájmu za príslušné obdobie a že je to pre prenajímateľa výhodné - sú 
splnené podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti.  

 - V zmysle Nájomnej zmluvy č. 10/2014 zo 17.3.2013 – má byť 2014, jeho Dodatku č. 1 
z 30.9.2014, Nájomnej zmluvy č. 1/2015 z 26.3.2015, nájomca Ad. prenajatá plocha 40,5 m2 (na ulici 
Hlavná), výška nájmu za 1 m2 na rok činí cca 8,40 €. Nájomná zmluva z 26.6.2006, Dodatok č. 1 
z 28.4.2010, nájomca M. D. (na ulici Hlavná), prenajatá plocha 8 m2, výška nájmu za 1 m2 na rok činí 
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33,19 €.  Nájomná zmluva z 1.11.2007, nájomca ÚPSVaR, prenajatá plocha 7 m2, nájomné v sume 
1 000,- € ročne (33,19 € ročne), t.j. 4,74 €/m2/rok. Z uvedeného vyplýva, nie sú pre každého nájomcu 
rovnako nastavené podmienky, čo zo strany mesta nemožno považovať za objektívny, rovnaký prístup 
ku každému nájomcovi. Výška nájmu nebola stanovená na základe verejnej obchodnej súťaže. 

- nepovažujem za podstatné uvádzať v zmluve Podmienky zmluvy boli odsúhlasené na zasadaní 
Finančnej a majetkovej komisie MsZ v Krompachoch, nakoľko komisie zriadené pri mestskom 
zastupiteľstve sú poradnými orgánmi. 

Prehodnotenie výšky nájomného v pomere k rastu inflácie sa uplatňovalo minimálne.  

Mestské lesy Krompachy s.r.o.: 
Medzi Mestom Krompachy, ako prenajímateľ a spoločnosťou Mestské lesy Krompachy s.r.o., ako 
nájomca, bola dňa 30.10.2007 uzatvorená Zmluva o prenájme lesných pozemkov na účely lesného 
hospodárstva (zmluva), ktorú schválilo MsZ uzn. č. 9/C-3 dňa 23.10.2007. Predmetom nájmu sú lesné 
pozemky s celkovou výmerou 1 153,19 ha ( 11 531 923 m2) na dobu určitú 20 rokov odo dňa účinnosti 
zmluvy. V zmysle čl. III. bod 1. zmluvy ročné nájomné bude dohodnuté osobitným dodatkom k tejto 
zmluve alebo osobitnou dohodou o výške nájomného na nasledujúci kalendárny rok uzavretou 
najneskôr do konca kalendárneho roka predchádzajúcemu kalendárnemu roku, za ktorý sa nájomné 
dojednáva, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak a to v štyroch štvrťročných splátkach, ktoré sa 
budú platiť pozadu, splatné v 15. deň mesiaca nasledujúceho po ukončení daného štvrťroka. V zmysle 
čl. III. bod 2. zmluvy pokiaľ dôjde k omeškaniu s platením čo i len jednej štvrťročnej splátky, prvým 
dňom omeškania sa stáva celá dohodnutá ročná výška nájomného splatná naraz. V zmysle čl. III. bod 
3. zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú na výške nájmu na nasledujúci kalendárny rok, platí výška 
nájomného dohodnutá v bezprostredne predchádzajúcej dohode, ktorá bude platiť až do uzavretia 
novej dohody, ktorou dôjde k zmene. V zmysle čl. III. bod 4. zmluvy nájomné za dobu od účinnosti 
zmluvy do 31.12.2007 činí 1 145 000,- Sk ( 38 007,03 €) a je splatná najneskôr 31.12.2007. Nájomné za 
toto obdobie bolo uhradené 11.1.2008, t.j. po lehote splatnosti, čím nebol zo strany nájomcu dodržaný 
čl. III. bod 4. zmluvy.  
Dňa 30.10.2007 bola medzi prenajímateľom a nájomcom uzatvorená Dohoda o výške nájmu za lesné 
pozemky na rok 2008 (dohoda). V zmysle čl. I. bod 2. dohody nájomné na rok 2008 je 400 000,- Sk 
(13 277,56 €) v štvrťročných splátkach, splátka za jeden štvrťrok činí 100 000,- Sk ( 3 319,39 €), v lehote 
splatnosti – za I. štvrťrok dňa 15.4.2008, za II. dňa 15.7.2008, za III. dňa 15.9.2008, za IV. dňa 15.1.2009. 
Kontrolou bolo zistené: na vystavených faktúrach zo strany prenajímateľa dátum splatnosti za I. 
štvrťrok 21.2.2008, za II. 22.7.2008, za III. 22.10.2008, za IV. 23.1.2009, čím prenajímateľ nepostupoval 
v súlade s uzatvorenou Zmluvou čl. III. a Dohodou čl. II.. Zo strany nájomcu úhrada faktúry za II. 
štvrťrok 28.11.2008, za III. 28.11.2008, za IV. štvrťrok 16.9.2009, t.j. po lehote splatnosti i podľa zmluvy 
i podľa dátume na vystavenej faktúre, čím nájomca nesplnil svoju povinnosť a nepostupoval v súlade 
s uzatvorenou Zmluvou čl. III. a Dohodou čl. II. a prenajímateľ nepostupoval v súlade s čl. III. bod 2., 
bod 6.. 
Dňa 28.4.2009 MsZ uznesením č. 21/H-12 schválilo pre Mestské lesy nájomné vo výške 33,19 € v I. 
polroku 2009. Následne 30.4.2009 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme lesných pozemkov, 
podľa ktorého výška nájomného pre I. polrok 2009 je vo výške 33,19 €. Dňa 10.11.2009 MsZ uznesením 
č. 25/C-6 schválilo pre Mestské lesy nájomné vo výške 1,- € pre II. polrok 2009. Následne 13.11.2009 
bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme lesných pozemkov, podľa ktorého výška nájomného 
pre II. polrok 2009 je vo výške 1,- €. Uvedenými uzneseniami a Dodatkom č. 1 a č. 2 nie je dodržaný čl. 
III. bod 1. zmluvy. Úhrada nájomného za I. polrok 2009 vo výške 33,19 € a za II. polrok 2009 vo výške 
1,- € boli uhradené po lehote splatnosti, čím nájomca si nesplnil svoju povinnosť a nepostupoval 
v súlade s uzatvorenou Zmluvou čl. III. a Dohodou čl. II. a prenajímateľ nepostupoval v súlade s čl. 
III. bod 2., bod 6..  
V roku 2010, 2011, 2012 zo strany prenajímateľa na vystavených faktúrach nedodržanie termínu 
dátumu lehoty splatnosti v zmysle zmluvy, čím prenajímateľ nepostupoval v súlade s uzatvorenou 
Zmluvou čl. III. bod 1., bod 5.. Zo strany nájomcu úhrada jednotlivých faktúr po lehote splatnosti 
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i podľa zmluvy i podľa dátumu na vystavenej faktúre, čím nájomca nesplnil svoju povinnosť 
a nepostupoval v súlade s uzatvorenou Zmluvou čl. III. a prenajímateľ nepostupoval v súlade s čl. III. 
bod 2., bod 6.. 
Dňa 23.10.2012 MsZ uznesením č. 20/E.9 schválilo Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme lesných 
pozemkov. Dňa 23.10.2012 bol podpísaný zmluvnými stranami Dodatok č. 3, podľa ktorého výška 
nájomného pre roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 je stanovená vo výške 15 927,00 €. V roku 2013, 
2014 zo strany prenajímateľa na vystavených faktúrach nedodržanie termínu dátumu lehoty splatnosti 
v zmysle zmluvy, čím prenajímateľ nepostupoval v súlade s uzatvorenou Zmluvou čl. III. bod 1., bod 
5.. Zo strany nájomcu úhrada jednotlivých faktúr po lehote splatnosti i podľa zmluvy i podľa na 
vystavenej faktúre, čím nájomca nesplnil svoju povinnosť a nepostupoval v súlade s uzatvorenou 
Zmluvou čl. III. a prenajímateľ nepostupoval v súlade s čl. III. bod 2., bod 6.. K 28.10.2015 nie je úhrada 
nájomného za mesiace 6 – 12/2014, čím nájomca nesplnil svoju povinnosť, neuhradil nájomné 
a nepostupoval v súlade s uzatvorenou Zmluvou čl. III. a prenajímateľ nepostupoval v súlade s čl. III. 
bod 2., bod 6. zmluvy.  
Dňa 8.10.2014 MsZ uznesením č. 44/C.13 schválilo Dodatok k zmluve – neuvedené č. dodatku, k akej 
zmluve – dbať na presnosť, zrozumiteľnosť formulácie uznesenia. Dodatok stanovuje výšku ročného 
nájomného pre rok 2015 vo výške 3 926 €. Nájomné bolo rozdelené do štyroch štvrťročných splátok vo 
výške 981,50 € za uplynuli štvrťrok. Zo strany prenajímateľa na vystavených faktúrach nedodržanie 
termínu dátumu lehoty splatnosti v zmysle zmluvy, čím prenajímateľ nepostupoval v súlade 
s uzatvorenou Zmluvou čl. III. bod 1., bod 5.. K 28.10.2015 nie je úhrada nájomného za mesiace 1 – 
9/2015, čím nájomca nesplnil svoju povinnosť, neuhradil nájomné a nepostupoval v súlade 
s uzatvorenou Zmluvou čl. III. a prenajímateľ nepostupoval v súlade s čl. III. bod 2., bod 6. zmluvy. 
V prípadoch, keď si prenajímateľ neuplatnil svoje práva v zmysle čl. IIII. bod 2, bod 6 zmluvy, 
nepostupoval v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p..  

Nájomné zmluvy na prenájom reklamnej plochy: ku kontrole bolo predložených celkovo 25 
nájomných zmlúv.  
MsZ dňa 19.10.2010 uznesením č. 33/E-18 schválilo prenájom reklamnej plochy na bočnej strane 
Domu kultúry v počte 24 ks reklamných firemných tabuliek; 27.10.2010 bola vyhlásená verejná 
obchodná súťaž (VOS). Na základe výsledkov VOS mestské zastupiteľstvo uznesením č. 2/B.9 dňa 
19.1.2011 schválilo prenájom reklamnej plochy spoločnostiam, uchádzajúcim sa o umiestnenie 
reklamnej tabule, za cenu, ktorá bola ponúknutá jednotlivými spoločnosťami v rámci súťaže. 
Minimálna výška nájomného bola stanovená v zmysle vtedy platného VZN č. 2/2008 a to vo výške  
34 €/m2/rok. V roku 2012 MsZ schválilo podmienky VOS na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom reklamnej plochy na umiestnenie reklamnej tabule 
uznesením č. 20/E.5 dňa 23.10.2012, č. 34/D.6 dňa 16.12.2013, č. 38/D.2 dňa 25.6.2014. Minimálna 
výška nájomného bola stanovená na 35 €/m2/rok.  

Kontrolou nájomných zmlúv bolo zistené, v článku nájomné sa uvádza nájomné za predmet nájmu ... 
vo výške 35 € ročne za každý začatý 1m2 plochy. Z uvedeného pri ploche napr. 2,75 m2  výška nájmu by 
mala byť 105 €. V zmluve celkové ročné nájomné je 96,25 € (2,75 m2 x 35 = 96,25 €), čo je ale v súlade 
s podmienkami VOS - 35 € za m2 plochy. Upozorňujem, aby sa dbalo pred podpísaním zmluvy na 
zrozumiteľnosť formulácie článkov, ich súlad s vyhlásenými podmienkami VOS a ich výsledkami. 
V nájomných zmluvách je dojednané zmluvnej pokuty pre prípadné porušenie povinností zo 
zmluvného vzťahu, čo je v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení.  Kontrolou boli zistené prípady neuhradenia nájomného v lehote splatnosti, čím si nájomca 
nesplnil povinnosť v zmysle uzatvorenej zmluvy, napr. ... . Zmluvná pokuta zo strany prenajímateľa 
nebola uplatnená, tým kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s príslušne uzatvorenou 
nájomnou zmluvou a § 7 ods. 2 písm. č) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.. 
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Nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov: 
Dom kultúry: ku kontrole bolo predložených celkovo 14 nájomných zmlúv. 
Úhrada za nájom:  

- prípady úhrady nájomného po lehote splatnosti (takmer všetci), napr. .... ; 
- nepreukázanie platby za nájom, napr. ...... ; 

V prípadoch úhrady nájomného po lehote splatnosti, resp. neuhradenia nájomného za príslušné 
obdobie zo strany nájomcu došlo k neplneniu povinnosti v zmysle príslušnej nájomnej zmluvy. Zo 
strany prenajímateľ pre tých nájomcov, ktorí si nesplnili povinnosť uhradiť nájomné riadne a včas, bola 
po určitej dobe zaslaná výzva na uhradenie nezaplatenej sumy nájomného. Zaslanie výzvy na 
zaplatenie nebolo preukázané, napr. ... . Ku kontrole nebolo preukázané uplatnenie zmluvnej pokuty, 
tým prenajímateľ nepostupoval v súlade s príslušnou zmluvou o nájme a zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí § 7 ods. 2. písm. c), v z.n.p.. 

Nie je preukázané uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Bytové hospodárstvo mesta 
Krompachy, spol. s r. o., ktoré užíva časť nebytových priestorov v Dome kultúry, čo nie je v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov, v z. n. p.. 

Ostatné: ku kontrole bolo predložených 15 nájomných zmlúv.  
Nedostatky sa týkali prípadov neuhradenia nájomného v  lehote splatnosti, čím si nájomca 
v príslušnom období nesplnil povinnosť v zmysle príslušnej zmluvy riadne a včas uhradiť nájom. Zo 
strany prenajímateľa boli zasielané upomienky, resp. výzva na zaplatenie dlžnej sumy. Nie je 
preukázané uplatnenie zmluvnej pokuty prenajímateľom, čím prenajímateľ neuplatnil svoje právo 
v zmysle príslušnej zmluvy, nepostupoval v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 7 
ods. 2) písm. c), v z.n.p..  
Nie je preukázaná úhrada nájomného napr. u: .... , čím si nájomca nesplnil povinnosť v zmysle 
príslušnej zmluvy riadne a včas uhradiť nájom. 

Mestské lesy Krompachy s.r.o.: 
Medzi Mestom Krompachy, ako prenajímateľ a spoločnosťou Mestské lesy Krompachy s.r.o., ako 
nájomca, bola dňa 30.10.2007 uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov, pozemku a 
zariadení (zmluva), ktorú schválilo MsZ uzn. č. 9/C-2 dňa 23.10.2007. Predmetom nájmu sú nebytové 
priestory v budove na Trangusovej ulici č. 9 s výmerou 251,24 m2, pozemok – záhrada o výmere 887 
m2 a hnuteľné veci – zoznam uvedený v prílohe č. 2 zmluvy. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú – 
na 5 rokov od jej podpísania. V zmysle čl. III. bod 1. zmluvy dohodnuté ročné nájomné za nebytové 
priestory bude vo výške 550,- Sk za 1 m2, čo je 138 000 Sk ročne (4 580,76 €), t.j. 11 500 Sk mesačne 
(381,73 €).  Článok III. bod 2. zmluvy dohodnuté ročné nájomné za pozemky bude vo výške 30,- Sk za 
1 m2, čo činí 27 000 Sk ročne (896,23 €), t.j. 2 250 Sk mesačne (74,68 €). Článok III. bod 3. zmluvy 
prenájom zariadení, uvedených v prílohe č. 2 zmluvy, bude bezodplatný. V zmysle čl. III. bod 4 celková 
výška nájmu činí 165 000 Sk (5 476,99 €), t.j. 13 750 Sk mesačne (456,41 €). Článok III bod 6. zmluvy 
deň splatnosti nájomného za nasledujúci kalendárny mesiac je 15. deň mesiaca predchádzajúceho 
mesiacu, za ktoré sa nájomné platí. V bode 7. daného článku je dojednaná zmluvná pokuta v prípade, 
ak by došlo k neplneniu povinností zo strany nájomcu, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Dňa 15.12.2009 bol 
podpísaný Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve, ktorým sa dopĺňa prílohu č. 2 k zmluve – predmet nájmu 
hnuteľné veci zverené do správy nájomcovi. Nie je preukázané schválenie dodatku č. 1 mestským 
zastupiteľstvom. Dňa 29.10.2012 bol podpísaný Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve, podľa ktorého sa 
zmluva uzatvára na dobu určitú, do 1.10.2017.  
Úhrada nájomné za obdobie od účinnosti zmluvy do 31.12.2007 nepreukázané, čo nie je v súlade s čl. 
III. a prenajímateľ nepostupoval v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, §7 ods. 2) 
písm. c). Prenajímateľ v období rokov 2008 – 2015 nepostupoval v súlade s čl. III. bod 6. predmetnej 
zmluvy – nezabezpečil vystavenie faktúry za nájom nebytových priestorov s lehotou splatnosti, aby deň 
splatnosti nájomného za nasledujúci kalendárny mesiac bol 15. deň mesiaca predchádzajúceho 
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mesiacu, za ktoré sa nájomné platí.  Nájomca v období 2008 – 2014 nepostupoval v súlade s čl. III. 
predmetnej zmluvy – úhrada za nájom za nebytové priestory bola počas celého obdobia takmer vo 
všetkých prípadoch  po lehote splatnosti a prenajímateľ nepostupoval v súlade s čl. III. bod 6, so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 7 ods. 2) písm. c) v z.n.p., tým, že si neuplatnil dojednanú 
zmluvnú pokutu. K 28.10.2015 úhrada nájomné za nebytové priestory za obdobie 1 – 10/2015 
nepreukázaná, čím nájomca a prenajímateľ nepostupovali v súlade s danou zmluvou, prenajímateľ aj  
s § 7 ods. 2) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p..  

Nemocnica Krompachy spol. s r.o.: 
Medzi Mestom Krompachy, ako prenajímateľ a spoločnosťou Nemocnica Krompachy spol. s r.o., ako 
nájomca, bola dňa 27.6.2008 uzatvorená Zmluva o nájme nehnuteľností (zmluva), schválená 
uznesením MsZ č. 14/E-1 dňa 24.6.2008. Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti – budovy, pozemky 
a komunikácie, nachádzajúce sa v areáli nemocnice. Doba nájmu je na dobu určitú a to 25 rokov od 
účinnosti zmluvy. V zmysle čl. IV. zmluvy dohodnutá výška nájomného od účinnosti zmluvy do 
31.12.2008 činí v celkovej výške 720 000 Sk (23 899,62 €). Paušálne nájomné od 1.1.2009 do 
31.12.2009 za predmet nájmu činí spolu 120 000 Sk (3 983,27 €), čo predstavuje 360 000 Sk za štvrťrok 
(11 949,81 €), celkovo za rok 1 440 000 Sk (47 799,24 €). Prenajímateľ bude nájomcovi fakturovať za 
prenájom štvrťročne pozadu, nájomca bude platiť riadne a včas najneskôr v deň splatnosti. Nájomné 
na každý nasledujúci rok bude dohodnuté osobitným dodatkom k predmetnej zmluve, najneskôr do 
konca roka, predchádzajúcemu roku, za ktorý sa nájomné dojednáva v štyroch rovnakých štvrťročných 
splátkach. Splátky sa budú platiť pozadu a to tak, že každá štvrťročná splátka je splatná v 15. deň 
mesiaca nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý sa má nájom platiť. Ak dôjde zo strany nájomcu 
s omeškaním čo i len jednej štvrťročnej splátky, prvým dňom omeškania sa stáva celá ročná výška 
nájomného splatnou naraz, ktorú je prenajímateľ oprávnený vyžadovať naraz.  V prípade, že nájomné 
nebude riadne a včas zaplatené, je dohodnutá zmluvná pokuta. 
Dňa 10.9.2009  bol uzatvorený Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve. Nie je preukázané jeho schválenie  
v mestskom zastupiteľstve. 
Dňa 9.5.2013 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve, ktorý schválilo MsZ uznesením  
č. 27/C.26 dňa 24.4.2013. 
Platby nájomné:  
- nájomné za mesiac 7 – 12/2008 bolo uhradené takmer rok po lehote splatnosti (splatnosť 18.12.2008, 
úhrada  4.11.2009);  
- nájomné za rok 2009: zo strany prenajímateľa nebolo zabezpečené vystavenie faktúry za nájom 
s lehotou splatnosti, aby deň splatnosti nájomného za uplynulý štvrťrok bol 15. deň mesiaca 
nasledujúceho hneď po štvrťroku za ktorý sa nájom platí; zo strany prenajímateľa nie je preukázané 
uplatnenie zmluvnej pokuty za omeškanie platieb nájomcom; zo strany nájomcu úhrada za každý 
štvrťrok bola po lehote splatnosti – dátum úhrady za I. štvrťrok 2009 bolo 4.11.2009, za II. 22.12.2009, 
za III. 16.2.2010, za IV. 6.6.2014; 
- nájomné za rok 2010: zo strany prenajímateľa nebolo zabezpečené vystavenie faktúry za nájom 
s lehotou splatnosti v súlade so zmluvou a nie je preukázané uplatnenie zmluvnej pokuty za omeškanie 
platieb nájomcom; zo strany nájomcu úhrada za každý štvrťrok bola po lehote splatnosti – dátum 
úhrady za I. , II., za III., za IV. štvrťrok 2010 bola 6.6.2014; 
- nájomné za rok 2011, 2012: zo strany prenajímateľa nebolo zabezpečené vystavenie faktúry za nájom 
s lehotou splatnosti v súlade so zmluvou a nie je preukázané uplatnenie zmluvnej pokuty za omeškanie 
platieb nájomcom; zo strany nájomcu úhrada za každý štvrťrok bola po lehote splatnosti – dátum 
úhrady za I. , II., za III., za IV. štvrťrok 2011, 2012 bola 6.6.2014; 
- nájomné za rok 2013: zo strany prenajímateľa nebolo zabezpečené vystavenie faktúry za nájom 
s lehotou splatnosti v súlade s Dodatkom č. 2 predmetnej zmluvy a nie je preukázané uplatnenie 
zmluvnej pokuty za omeškanie platieb nájomcom; zo strany nájomcu úhrada bola po lehote splatnosti 
– dátum úhrady za I. štvrťrok 2013 a za apríl 2013  dňa 6.6.2014, za máj – december 2013 časť 
nájomného vo výške 5 129,20 € mala byť v zmysle dodatku č. 2 k zmluve do 30 dní od podpísania daného 
dodatku (podpísaný 9.5.2013) a uskutočnila sa dňa 24.7.2013, t.j. po lehote splatnosti; zostávajúca časť 
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nájomného vo výške 26 736,96 € s dátumom splatnosti 30.7.2013 bola uhradená 31.12.2013, t.j. po 
termíne splatnosti. 
-  časť nájomného za rok 2014 vo výške 7 693,81 € bola s dátumom splatnosti 17.12.2013, skutočná 
úhrada bola dňa 29.4.2014. Zostatok za nájomné r. 2014 vo výške 40 105,43 € so splatnosťou 
31.12.2014 bolo uhradené dňa 31.12.2014.  
- časť nájomného za rok 2015 vo výške 7 693,81 € bola s dátumom splatnosti 30.12.2014, skutočná 
úhrada bola dňa 23.9.2015, t.j. po lehote splatnosti, nedodržaný bod 2 Dodatku č. 2 predmetnej 
zmluvy, podľa ktorého sa menil čl. IV. ods. 2 zmluvy.  
Mesto ako prenajímateľ v roku 2013 vyrubilo nájomcovi - Nemocnica Krompachy spol. s r.o., 
za neuhradené faktúry za nájom sankčný úrok v celkovej výške 41 562,08 €. Mestské zastupiteľstvo  
uzn. č. 41/D.29 dňa 20.8.2014 schválilo odpustenie vyrubeného sankčného úroku. Dané uznesenie 
primátorka mesta nepodpísala. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 44/D.2 dňa 8.10.2014 potvrdilo 
uznesenie č. 41/D.29 z 20.8.2014. Odpustenie úroku za neuhradené faktúry nie je v súlade so Zmluvou 
o nájme nehnuteľností, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ustanovenie § 7 ods. 2) písm. c) 
v z.n.p.. Mesto si má uplatňovať svoje majetkové práva a nie sa ich vzdať. Na faktúrach, týkajúcich sa 
sankčného úroku je nesprávne uvedené číslo uznesenia, ktoré odpúšťa sankčný úrok – uvádza sa uzn. 
č. 44/D.29 z 20.8.2014, takéto uznesenie neexistuje. 
Nájomca predložil prenajímateľovi zmluvy o podnájme, na základe ktorých prenajímateľ vystavil 
faktúru v zmysle zmluvy čl. VI. bod 7 (odmena vo výške 30 % z dohodnutej výšky nájmu medzi 
nájomcom a podnájomníkom), resp. dodatku č. 2 (odmena vo výške 50 % z dohodnutej výšky nájmu 
medzi nájomcom a podnájomníkom), za bufet Danka (fakturované v roku 2009 – 2014), za Falck 
Záchranná, a.s. (fakturované v roku 2009 a za 1 – 3/2010), za MEDEUM spol. s r.o. (fakturované v roku 
2009 – 2014), za Lekáreň Krompachy s.r.o. (fakturované v roku 2009 – 2012, 1 – 4/2013).  
V zmysle čl. IV. bod 8 predmetnej zmluvy Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné poukazované na účet 
prenajímateľa ..., je určené na financovanie rekonštrukčných prác a iných prác na predmete nájmu, na 
ktoré sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu alebo vydanie 
stavebného povolenia. Tieto práce sa v prípade ich potreby zaväzuje zabezpečiť prenajímateľ na vlastné 
náklady najviac však vo výške sumy nachádzajúcej sa na jeho bankovom účte..., a to na základe 
osobitnej písomnej dohody zmluvných strán, ktorá bude obsahovať špecifikáciu týchto prác. 
V zmysle čl. VI. bod 11 predmetnej zmluvy Nájomca je povinný a zároveň oprávnený vykonávať výlučne 
drobné opravy a úpravy na predmete nájmu súvisiace s jeho obvyklým užívaním a opotrebovaním, na 
ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu, ako aj jeho bežnú údržbu, 
a to na vlastné náklady bez nároku na náhradu vynaložených nákladov zo strany prenajímateľa, ak nie 
je zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. ... Čl. VI. bod 13. ..., že náklady na vykonané práce, na 
ktoré sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému 
úradu, najmä rekonštrukčné práce, bude oprávnený vykonávať a znášať v rozsahu uvedenom v čl. IV. 
bod 8 tejto zmluvy výlučne prenajímateľ, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.  
V zmysle Dodatku č. 2 k predmetnej zmluve sa o i. mení: čl. IV. bod 8 takto: Zmluvné strany sa dohodli, 
že ročné nájomné .... uhradí nájomca prenajímateľovi formou vykonania rekonštrukčných a iných prác 
na predmete nájmu. Vykonanie rekonštrukčných a iných prácna predmete nájmu preukazuje nájomca 
každý rok najneskôr ku 31.12 kalendárneho roka, v ktorom mali byť rekonštrukčné a iné práce 
vykonané. V prípade, ak nájomca vykoná rekonštrukčné a iné práce v hodnote presahujúcej výšku 
ročného nájomného, rozdiel medzi hodnotou vykonaných rekonštrukčných a iných prác a ročného 
nájomného sa započíta voči nároku prenajímateľa alebo jeho časti za nájomné na nasledujúci rok. Za 
iné práce sa v zmysle tejto Zmluvy rozumejú aj bežné udržiavacie práce, ktoré definuje článok VI. ods. 
12 tejto Zmluvy. Z uvedeného vyplýva, výška ročného nájomného sa uhradí vykonaním 
rekonštrukčných a iných prác, čo nájomca preukáže najneskôr k 31.12. príslušného roka.  
Z pohľadu kontroly nie je to štandardné a pre mesto ekonomicky výhodné. Najmä bežné udržiavacie 
práce, tzn. bežné opravy si štandardne hradí nájomca, tie majetok nezhodnocujú, sú to práce, ktoré 
majetok majú udržať v dobrom stave. Nie je logické, že niekto niečo užíva, tým aj opotrebúva a náklady 
s tým spojené sú hradené prenajímateľom.   
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V prípade porovnania použitie finančných prostriedkov za predmet nájmu, napr. nemocnica – mestské 
lesy (aj ďalší nájomníci), nie sú pre každého nájomcu rovnako nastavené podmienky, čo zo strany mesta 
nemožno považovať za objektívny, rovnaký prístup ku každému nájomcovi.  
Čl. VI. bod 18 zmluvy Nájomca je povinný na vlastné náklady celý predmet nájmu poistiť pre prípad jeho 
poškodenia alebo zničenia, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa uzavretia tejto zmluvy a počas 
účinnosti tejto zmluvy ho udržiavať takto poistený. Nájomca zmluvu o poistení predmetného majetku 
predkladá každoročne prenajímateľovi pri riadnej inventarizácii majetku a záväzkov, rozdielu majetku 
a záväzkov mesta Krompachy k 31.12. príslušného roka. 

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy v platnom znení, § 19 bod 8) 
Primátor je povinný na každom zastupiteľstve informovať o uzavretých  zmluvách o prenájme, ktoré 
podliehajú jeho schvaľovacej právomoci, prípadne o ich zmenách, s uvedením názvu subjektu a dôvodu 
takéhoto postupu a doby, na ktorú sa zmluva uzatvára.  Nájomné zmluvy, dodatky k nim, ktoré neboli 
predmetom schvaľovania v mestskom zastupiteľstve, napr. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov, pozemku a zariadení, uzatvorené s Mestské lesy Krompachy s.r.o., Dodatok č. 1 k Zmluve 
o nájme nehnuteľností, uzatvorené s Nemocnica Krompachy spol. s r.o. - nie je preukázané 
informovanie v mestskom zastupiteľstve o ich uzatvorení, čo nie je v súlade s uvedenými Zásadami. 

Kontrolou bolo zistené, zmluvy, dodatky k príslušnej zmluve a faktúry, týkajúce sa predmetu kontroly, 
vybraté náhodným výberom, sú zverejnené na webovom sídle mesta, čo je v súlade so zákonom  
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.. 

Kontrolou bolo zistené, na zmluvách, dodatkoch k zmluve, na faktúrach, sa vykonávala predbežná 
finančná kontrola – overenie finančnej operácie predbežnou finančnou kontrolou, nie je dodržaný 
postup overenia v zmysle  § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p.. 
Kontrolou boli zistené prípady, na zmluvách nie je vykonaná predbežná finančná kontrola, napr. 
Dodatok č. 1  z 2.3.2015 k Zmluve o nájme s PD Kluknava, Dodatok č. 1 z 30.4.2009 k Zmluve o nájme 
s Mestské lesy Krompachy, Dodatok č. 4 – 10, č. 12 – 15, č. 18 k Zmluve o nájme NP s Termokomplex, 
čo nie je v súlade s § 2 ods. 2) Na účely tohto zákona sa rozumie písm. j) „finančnou operáciou príjem 
alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon 
majetkovej povahy.“, § 6 ods. 1) a § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p.. 

NFK – platby za daň z nehnuteľnosti, stav a vymáhanie pohľadávok za túto miestnu daň 
Kontrola bola za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2015 a bola ukončená Správou o výsledku 
NFK. Kontrolovaný subjekt – Mestský úrad Krompachy, prijíma opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov a v termíne do 31.3.2016 má predložiť hlavnej kontrolórke písomnú správu o splnení 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení 
príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou 
kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu. 
Kontrola bola zameraná na:  

 plnenie daňovej povinnosti daňovníka uhradiť daň z nehnuteľnosti v zmysle:  
 - zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p., ktorý o.i. upravuje platenie dane, stanovenie jej výšky 
a ďalšie skutočnosti súvisiace s daňou z nehnuteľnosti (ďalej DzN);   

 - VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy v platnom znení; 
- VZN č. 3/2012 o miestnych daniach na území mesta Krompachy,  
  Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2012 

 plnenie povinnosti mesta ako správcu miestnych daní (overenie postupu mesta pri 
vymáhaní nedoplatkov) v zmysle: 
- zákona č. 563/2009 Z.z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení      
niektorých zákonov v z.n.p.. 
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Rozpočtovaný príjem finančných prostriedkov a ich skutočnosť plnenia u dane z majetku 
v kontrolovanom období bola nasledovná (po zaokrúhlení): 

€ Rozpočet 
2015 

Skutočnosť 
k 30.9.2015 

%      
plnenia 

Rozpočet 
2014 

Skutočnosť 
2014 

%      
plnenia 

Daň 
z majetku: 247 500 181 797 73,5 249 000 240 450 96,6 

     pozemky 18 000 12 649 70,3 16 500 19 590 118,7 

     stavby 215 000 155 277 72,2 218 000 205 920 94,5 

     byty 14 500 13 871 95,7 14 500 14 940 103,0 

 
Mesto na úseku správy dane z nehnuteľnosti eviduje a registruje daňové subjekty – fyzické osoby, 
právnické osoby, overuje podklady potrebné na správne a úplné zistenie dane, pre daňové konania, 
daňovú kontrolu, eviduje platby za daň z nehnuteľnosti, zabezpečuje vysporiadanie daňových 
preplatkov a daňových nedoplatkov, povolenie splátok dane, prípadné odpísanie daňového 
nedoplatku pre jeho nevymožiteľnosť, eviduje daňové exekučné konanie a vykonáva ďalšie činnosti 
správcu dane v zmysle platnej legislatívy. 
Evidencia daňových poplatníkov je vedená v elektronickej podobe, daňová agenda je spracovaná 
v programe KORWIN, ktorého súčasťou sú funkcie pre evidenciu daňového subjektu, daňové 
a platobné povinnosti daňového subjektu, úhrady dane z nehnuteľnosti, preplatky, resp. nedoplatky 
na dani z nehnuteľnosti, zánik daňovej povinnosti. Tieto informácie sa náležite premietnu 
v účtovníctve. 

Kontrolou spisov vybratých náhodným výberom bolo zistené, mesto ako správca dane:  

 rozhodnutím vyrubilo daň podľa daňového priznania daňovníka (výpočet v programe 
KORWIN), rozhodnutie preukázateľne doručoval daňovníkovi - zasielalo doporučene do 
vlastných rúk - § 31 daňového poriadku.  
Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje 
vyrubuje Mesto Krompachy - správca dane podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 
obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, v ktorom uvádza i jej splatnosť. 

Rozhodnutie je platné, keď je predpísaným spôsobom doručené účastníkovi daňového konania. 
Kontrolou boli zistené prípady, napr. ..., kontrolovaný subjekt - správca dane, rozhodnutie zaslal 
doporučene do vlastných rúk na adresu trvalého pobytu daňovníka, nebolo prevzaté. Na obálke je 
poštou uvedené „adresát neznámy“ (Na obálke je vyznačené: Dátum pečiatky pošty: 19.3.2014, 
Neúspešný pokus o doručenie s výzvou o opakované doručenie dňa: 20.3.2014, Opakované doručenie: 
neuvedené nič, Deň uloženia zásielky: neuvedené nič, Dátum vrátenia: 20.3.2014 „adresát neznámy“.) 
Pošta nevyznačuje dátum uloženia zásielky, nenecháva ju uloženú na pošte a obratom vracia späť na 
Mesto, mestský úrad) – takéto rozhodnutie nie je doručené. V zmysle § 31 daňového poriadku ods. 2) 
„Ak nebola fyzická osoba, ktorej má byť písomnosť doručená do vlastných rúk, zastihnutá v mieste 
doručenia, upovedomí ju doručovateľ vhodným spôsobom, že písomnosť príde doručiť znovu v určený 
deň a hodinu. Ak bude nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte  
a fyzickú osobu o tom vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si nevyzdvihne fyzická osoba písomnosť do 
15 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa fyzická osoba 
o uložení nedozvedela.“ Zároveň nie je preukázané ani doručenie verejnou vyhláškou. Kontrolovaný 
subjekt nepostupoval v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenie § 35 ods. 1) Ak nie je správcovi dane známy 
pobyt alebo sídlo adresáta, doručí písomnosť verejnou vyhláškou. ods. 2) Doručenie verejnou 
vyhláškou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, že obec na žiadosť správcu 
dane vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloženia písomnosti s jej 
presným označením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň 
doručenia. Oznámenie o mieste uloženia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dane, ktorého 
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písomnosť má byť adresátovi doručená. ods. 3) Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za 
doručenie do vlastných rúk.  
V prípade zákonným spôsobom nedoručeného rozhodnutia, resp. neplatného rozhodnutia nevzniká 
daňovníkovi žiadna povinnosť, tým by sa nemala evidovať ani pohľadávka voči daňovníkovi.  Kontrolou 
bolo zistené, že na takýmto spôsobom nedoručenom, neplatnom rozhodnutí sa vyznačila právoplatnosť 
s dátumom 4.4.2014 a vykonateľnosť s dátumom 1.5.2014 (odvíja od lehoty splatnosti). Správca dane 
považoval za deň doručenia 20.3.2014.  
Na základe vyššie uvedeného  konštatujem, že pohľadávky na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2014 nie sú 
verným zobrazením skutočného stavu – nesúlad so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (§, 7,  
§ 8), zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite (zabezpečenie postupu 
overenia finančnej operácie predbežnou finančnou kontrolou). 

 sledovalo platby, v prípade nezaplatenia zasielalo výzvy na zaplatenie, ktoré preukázateľne 
doručil daňovníkovi - doporučene do vlastných rúk.  

Kontrolou bolo zistené, aj napriek vyzve správcu dane na splnenie daňovej povinnosti a zaplatenie 
dane, boli prípady, že nedošlo k úhrade, predĺžil sa len termín na jej vymáhanie. 
Pohľadávky evidované po lehote splatnosti znamenajú porušenie povinnosti daňovníka uloženej 
rozhodnutím správcu dane, t.j. zaplatiť daň v stanovenej výške a v určenom termíne, čím je naplnená 
skutková podstata správneho deliktu podľa zákona č. 563/2009 Z.z.  o správe daní v z.n.p. § 154 ods. 
1) písm. d) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane.   

 rozhodnutím vyrubilo sankčný úrok z omeškania na základe neuhradenia dane v termíne 
splatnosti, ktoré preukázateľne doručil daňovníkovi – zasielalo doporučene do vlastných rúk;  

 pristúpilo k možnosti uzatvorenia splátkových kalendárov, resp. úhrada platby cez osobitného 
príjemcu;  

U žiadateľa o povolenie splátok, požadovať predloženie dokladov preukazujúcich finančné (majetkové) 
pomery žiadateľa. 

 v prípade, ak nie je zaplatená daň ani na výzvy, resp. ak daňovník nedodržal termín úhrady 
v zmysle splátkového kalendára, pristúpilo sa k exekúcii, pohľadávka bola postúpená na 
exekučné konanie.  

Mesto má zakúpenú a využíva čítačku čiarových kódov pre moduly informačného systému pre miestnu 
daň a miestny poplatok, prostredníctvom ktorej sa načíta dátum doručenia rozhodnutia daňovníkovi, 
poplatníkovi, vypočíta sa a vyznačí dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. 
Priebežne sa dávajú na rozhodnutia aj pečiatky o nadobudnutí jeho právoplatnosti, vykonateľnosti. 
 
Rok:         2014      2015  
Vyrubená daň len za príslušný rok (€):    
   pozemky:  20 294,19  16 368,28 
   stavby:              230 998,79             230 610,78 
   byty:   15 216,96  14 224,93 
   celkom:              266 509,94             261 504,73 

Celkovo zaplatená daň v príslušnom roku  - platby za príslušný rok a aj roky predchádzajúce, vrátane 
zaplatenia sankčného úroku za príslušný rok a aj za predchádzajúce roky (€): 
      k 31.12.2014  k 30.9.2015 
   pozemky:  19 585,37  15 575,69 
   stavby:              205 914,98             206 643,98 
   byty:   14 940,07  14 398,85 
   celkom:              240 440,42             236 618,52 
Zaplatenie sankčného úroku celkom predstavuje minimálnu sumu, t.j. v roku 2014 činí 1 312,46 € t.j. 
cca 0,55 % z celkovo zaplatenej dane v príslušnom období; k 30.9.2015 činí 873,74 €, t.j. cca 0,37 %  
z celkovo zaplatenej dane v príslušnom období. 
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Nedoplatok na dani z nehnuteľnosti za fyzické a právnické osoby spolu len za príslušný rok (€): 
      k 31.12.2014  k 30.9.2015 
   celkom:               35 265,90 (počet FO+PO 90 057,46 (počet FO+PO 

         227)          382) 

  z toho: FO     6 888,41 (FO 220)    9 119,53 (FO 359)  
    PO   28 377,49 (PO 7)  80 937,93 (PO 23) 

Nedoplatok na dani z nehnuteľnosti za fyzické a právnické osoby spolu za príslušný rok plus roky 
predchádzajúce (€): 
      k 31.12.2014  k 30.9.2015 
   celkom:               67 873,92              126 896,64 
    
Z uvedeného je zrejmé, že výška nedoplatku na dani z nehnuteľnosti je vysoká, má nepriaznivý vývoj, 
čo má dopad na skutočnosť príjmu v príjmovej časti rozpočtu.  
Mesto ako správca dane v roku 2014 nepostúpil dlžníkov na exekučné konanie. V roku 2015 daňovníci, 
ktorí si nesplnili daňovú povinnosť a zo strany správcu dane je preukázané skúmanie splnenia 
podmienok na začatie exekučného konania, prostredníctvom právnej kancelárie boli postúpení dlžníci 
na exekučné konanie (zasielané spolu – nedoplatok na dani z nehnuteľnosti a nedoplatok na poplatok 
za komunálny odpad, táto celková suma sa týka najmä výšky nedoplatku za komunálny odpad, 
v menšej miere za daň z nehnuteľnosti):  
- fyzické osoby v počte 36, dlžná suma 26 927,81 €,  
- právnické osoby v počte 10, dlžná suma 2 930,48 €, z toho sa v troch prípadoch vrátilo ako 
nevymožiteľné, celková dlžná suma 455,40 €.   
Zo strany správcu dane, na základe vyššie uvedeného, nie je preukázané skúmanie splnenia podmienok 
na začatie exekučného konania a samotné začatie exekučného konania u každého daňovníka, ktorí si 
nesplnil daňovú povinnosť, čo nie je v súlade so zákonom o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p.: 
 - § 88 ods. 2) Daňové nedoplatky podľa tohto zákona môže vymáhať len správca dane. ... . Ak je 
správcom dane obec, môže zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov aj podľa osobitného predpisu.  
- § 88 ods. 4) Správca dane je povinný písm. a) zisťovať, či sú splnené podmienky na začatie daňového 
exekučného konania, písm. b) vykonať daňovú exekúciu len podľa tohto zákona a spôsobmi, ktoré 
tento zákon ustanovuje.  
Zároveň mesto nepostupovalo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
§ 5 ods. 1) Príjmami rozpočtu obce sú: písm. a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného 
predpisu, v z.n.p.. 

NFK – platby za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu; systém, spôsob 
a účinnosť vymáhania pohľadávok za tento miestny poplatok 

Kontrola bola za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2015 a bola ukončená Správou o výsledku 

NFK. Kontrolovaný subjekt – Mestský úrad Krompachy, prijíma opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov a v termíne do 31.3.2016 má predložiť hlavnej kontrolórke písomnú správu o splnení 

opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení 

príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou 

kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu. 
Kontrola bola zameraná na:  

 plnenie povinnosti poplatníka uhradiť miestny poplatok v zmysle:  
 - zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.;   
- VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  v platnom znení; 
- VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady,  
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 plnenie povinnosti mesta ako správcu miestnych daní (overenie postupu mesta pri 
vymáhaní nedoplatkov) v zmysle: 
- zákona č. 563/2009 Z.z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení      
niektorých zákonov v z.n.p.. 

  
Rozpočtovaný príjem finančných prostriedkov a ich skutočnosť plnenia u poplatku za komunálny 
odpad: 

€ Rozpočet 
2015 

Skutočnosť 
k 30.9.2015 

%      
plnenia 

Rozpočet 
2014 

Skutočnosť 
2014 

%      
plnenia 

Poplatok za 
komunálny 
odpad 

188 500 138 410 73,4 165 000 195 744 118,6 

 

Rok 2015 – k 30.9.2015 2014 

Skutočnosť celkom                     
€ 

138 410 195 744 

len za príslušný rok                    € 105 427 153 403 

za predchádzajúce roky            €    32 983    42 341 

 
Prehľad platieb k predpisu za príslušný rok, výška nedoplatku za príslušný rok a výška nedoplatku 
celkom u poplatku za komunálny odpad je nasledovný: 
  

 Predpis Uhradené Nedoplatok Nedoplatok celk. 

k 30.9.2015 k 30.9.2015 len za 2015 k 30.9.2015 

FO 149 561 98 517  79 142 374 579 

PO + FO podn.  63 188 40 052 28 181 63 275 

Spolu 212 750 138 569 107 323 437 854 

 

 Predpis Uhradené Nedoplatok Nedoplatok celk. 

k 31.12.2014 k 31.12.2014 len za 2014 k 31.12.2014 

FO 153 876 129 891 59 474 325 089 

PO + FO podn.  78 746 65 929 19 745 39 356 

Spolu 232 622 195 820 79 219 364 445 

 
Mesto na úseku správy daní a poplatkov eviduje a registruje fyzické osoby, právnické osoby, overuje 
podklady potrebné na správne a úplné zistenie dane a miestneho poplatku pre daňové konania, 
daňovú kontrolu, eviduje platby za miestny poplatok, zabezpečuje vysporiadanie preplatkov 
a nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad, povolenie splátok, prípadné odpísanie 
nedoplatku pre jeho nevymožiteľnosť, eviduje exekučné konanie a vykonáva ďalšie činnosti správcu 
daní a poplatku za komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy. Výška nedoplatku aj  na poplatku za 
komunálny odpad je vysoká, má nepriaznivý vývoj, čo má dopad na skutočnosť príjmu v príjmovej časti 
rozpočtu.  
Evidencia poplatníkov je vedená v elektronickej podobe, agenda je spracovaná v programe KORWIN, 
ktorého súčasťou sú funkcie pre evidenciu subjektu, platobné povinnosti poplatníkov, úhrady poplatku 
za komunálny odpad, preplatky, resp. nedoplatky, zánik povinnosti platenia poplatku. Tieto informácie 
sa náležite premietnu v účtovníctve.  
Kontrolou spisov vybratých náhodným výberom bolo zistené, mesto ako správca dane miestneho 
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:  

 rozhodnutím vyrubilo poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle platnej 
legislatívy a príslušného všeobecne záväzného nariadenia, rozhodnutie preukázateľne 
doručoval poplatníkovi - zasielalo doporučene do vlastných rúk - § 31 daňového poriadku.  
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Mesto v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. v z.n.p. vyrubilo poplatok na celé zdaňovacie 
obdobie, jeho splatnosť je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
Platenie poplatku bolo možné aj v splátkach, tieto splátky sú splatné v lehotách určených 
v príslušnom rozhodnutí, ktorým sa poplatok vyrubuje. 

Rozhodnutie je platné, keď je predpísaným spôsobom doručené účastníkovi daňového konania. 
Kontrolou boli zistené prípady, napr...., kontrolovaný subjekt - správca dane, rozhodnutie zaslal 
doporučene do vlastných rúk na adresu trvalého pobytu daňovníka, nebolo prevzaté. Na obálke je 
poštou uvedené „adresát neznámy“ (Na obálke je vyznačené: Dátum pečiatky pošty: 20.4.2015, 
Neúspešný pokus o doručenie s výzvou o opakované doručenie dňa: 21.4.2015, Opakované doručenie: 
neuvedené nič, Deň uloženia zásielky: neuvedené nič, Dátum vrátenia: 21.4.2015 „adresát neznámy“.) 
Pošta nevyznačuje dátum uloženia zásielky, nenecháva ju uloženú na pošte a obratom vracia späť na 
Mesto, mestský úrad) – takéto rozhodnutie nie je doručené. V zmysle § 31 daňového poriadku ods. 2) 
„Ak nebola fyzická osoba, ktorej má byť písomnosť doručená do vlastných rúk, zastihnutá v mieste 
doručenia, upovedomí ju doručovateľ vhodným spôsobom, že písomnosť príde doručiť znovu v určený 
deň a hodinu. Ak bude nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte 
a fyzickú osobu o tom vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si nevyzdvihne fyzická osoba písomnosť do 
15 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa fyzická osoba 
o uložení nedozvedela.“ Zároveň nie je preukázané ani doručenie verejnou vyhláškou. Kontrolovaný 
subjekt nepostupoval v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenie § 35 ods. 1) Ak nie je správcovi dane známy 
pobyt alebo sídlo adresáta, doručí písomnosť verejnou vyhláškou.  
V prípade zákonným spôsobom nedoručeného rozhodnutia, resp. neplatného rozhodnutia nevzniká 
daňovníkovi žiadna povinnosť, tým by sa nemala evidovať ani pohľadávka voči daňovníkovi.  Kontrolou 
bolo zistené, že na takýmto spôsobom nedoručenom, neplatnom rozhodnutí sa vyznačila právoplatnosť 
s dátumom 6.5.2015 a vykonateľnosť s dátumom 1.10.2015. Správca dane považoval za deň doručenia 
21.4.2015.  
Rozhodnutia sú zasielané v obálke DOPORUČENKA DOPORUČENE DO VLASTNÝCH RÚK Opakované 
doručenie. 
Na základe vyššie uvedeného  konštatujem, že pohľadávky na miestnom poplatku za komunálny odpad 
k 31.12.2014 nie sú verným zobrazením skutočného stavu – nesúlad so zákonom č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite (zabezpečenie 
postupu overenia finančnej operácie predbežnou finančnou kontrolou). 

 sledovalo platby, v prípade nezaplatenia zasielalo výzvy na zaplatenie, ktoré preukázateľne 
doručil poplatníkovi - doporučene do vlastných rúk.  

Kontrolou bolo zistené, aj napriek výzve kontrolovaného subjektu na splnenie povinnosti a zaplatenie 
poplatku boli prípady, že nedošlo k úhrade, predĺžil sa len termín na jej vymáhanie. 
Pohľadávky evidované po lehote splatnosti znamenajú porušenie povinnosti daňovníka, poplatníka 
uloženej rozhodnutím správcu dane, t.j. zaplatiť daň v stanovenej výške a v určenom termíne, čím je 
naplnená skutková podstata správneho deliktu podľa zákona č. 563/2009 Z.z.  o správe daní v z.n.p. 
§ 154 ods. 1) písm. d) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím 
správcu dane.   

 nie je preukázané vyrubenie sankčného úroku z omeškania na základe neuhradenia poplatku 
v termíne splatnosti, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom  
č. 563/2009 Z.z. v z.n.p. ustanovenie § 156 ods. 1), ods. 2).  
 

U žiadateľa o povolenie splátok, požadovať predloženie dokladov preukazujúcich finančné (majetkové) 
pomery žiadateľa. 

 v prípade, ak nie je zaplatená daň ani na výzvy, resp. ak daňovník nedodržal termín úhrady 
v zmysle splátkového kalendára, pristúpilo sa k exekúcii, pohľadávka bola postúpená na 
exekučné konanie.  
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Mesto ako správca dane v roku 2014 nepostúpil dlžníkov na exekučné konanie. V roku 2015 daňovníci, 
ktorí si nesplnili daňovú povinnosť a zo strany správcu dane je preukázané skúmanie splnenia 
podmienok na začatie exekučného konania, prostredníctvom právnej kancelárie boli postúpení dlžníci 
na exekučné konanie (zasielané spolu – nedoplatok na dani z nehnuteľnosti a nedoplatok na poplatok 
za komunálny odpad, týka najmä výšky nedoplatku za komunálny odpad, v menšej miere za daň 
z nehnuteľnosti)::  

- fyzické osoby v počte 36, dlžná suma 26 927,81 €,  
- právnické osoby v počte 10, dlžná suma 2 930,48 €, z toho sa v troch prípadoch vrátilo ako 
nevymožiteľné, celková dlžná suma 455,40 €.   

Zo strany správcu dane nie je preukázané skúmanie splnenia podmienok na začatie exekučného 
konania a samotné začatie exekučného konania u každého daňovníka, poplatníka, ktorí si nesplnil 
daňovú povinnosť, čo nie je v súlade so zákonom o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p.: 

 - § 88 ods. 2) Daňové nedoplatky podľa tohto zákona môže vymáhať len správca dane. ... . Ak 
je správcom dane obec, môže zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov aj podľa 
osobitného predpisu.  
- § 88 ods. 4) Správca dane je povinný písm. a) zisťovať, či sú splnené podmienky na začatie 
daňového exekučného konania, písm. b) vykonať daňovú exekúciu len podľa tohto zákona a 
spôsobmi, ktoré tento zákon ustanovuje.  

Zároveň mesto nepostupovalo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
§ 5 ods. 1) Príjmami rozpočtu obce sú: písm. a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného 
predpisu, v z.n.p..  

Mesto na svojom webovom sídle zverejnilo zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 

2014, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej 

osoby 1 600 eur. 
   
V priebehu vykonávania kontroly – platby za daň z nehnuteľnosti, platby za komunálny odpad – hlavná 
kontrolórka ku kontrolným zisteniam požadovala vyjadrenie od kontrolovaného subjektu. V prípade 
kontrolného zistenia k doručovaniu rozhodnutí, referentka konštatovala, že takto boli usmernení na 
školení a tak postupovali. Hlavná kontrolórka u kontrolného zistenia s konštatovaním, že kontrolovaný 
subjekt nepostupoval v súlade s § 35 ods. 1) daňového poriadku, sa v priebehu kontroly obrátila na 
právnu kanceláriu o právny názor. Pri prerokovaní zápisnice o výsledku predmetných NFK bola hlavnej 
kontrolórke predložená kópia stanoviska Ing. Ištokovej zaslaná mailovou poštou. Obe odpovede 
prikladám. 
 
 
 
V Krompachoch 27.11.2015 
        Ing. Mária Tomašová 
          hlavná kontrolórka 
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Návrh na uznesenie: 

z ....... zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  v Krompachoch, 
konaného dňa 8. decembra 2015 v Krompachoch. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Krompachy podľa § 12 ods. 7) a § 18f ods. 1) písm. d) zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
 

BERIE NA VEDOMIE 
 
Informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly:  

- dodržiavanie záväzkových vzťahov a všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 
predpisov pri nakladaní s nehnuteľným majetkom mesta so zameraním na všetky platné 
nájomné zmluvy uzatvorené mestom Krompachy a prenajímanie nehnuteľného majetku mesta 
nájomcami ďalším subjektom 

- platby za daň z nehnuteľnosti, stav a vymáhanie pohľadávok za túto miestnu daň 
- platby za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu; systém, spôsob a účinnosť 

vymáhania pohľadávok za tento miestny poplatok 

 


