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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 
 
 

Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorá bola 
vykonaná v zmysle mestským zastupiteľstvom schváleným plánom kontrolnej činnosti a poverenia na 
vykonanie kontroly v zmysle schváleného plánu – uznesenie č. 2/D.13 a č. 2/I.1, obidve z 15.12.2014.  
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 – finančné vzťahy mesta a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta, finančný 
prínos pre mesto z hospodárenia obchodných spoločností, uplatňovanie práv mesta v obchodnej 
spoločnosti – spoločnosť EKOVER s.r.o. a združenie SEZO Spiš 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly 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. 

 
Ekover, s.r.o.  

Na základe výpisu z obchodného registra, doručeného na Mestský úrad Krompachy 19.1.1999, 
spoločnosť EKOVER, spol. s r.o. so sídlom SNP 34 Spišské Vlachy  vznikla 2.6.1994. Spoločníkmi bolo 14 
obcí a dve mestá. Činnosť spoločnosti bola zameraná na zber, zvoz a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu (KO) z obcí a miest, od podnikateľských subjektov, výrobných a obchodných organizácii v meste 
Krompachy a v zbernom regióne, ako aj zber, zvoz vytriedených zložiek KO vrátane ďalšieho 
spracovania a expedície, zber a zvoz stavebného a priemyselného odpadu podľa požiadaviek, technické 
služby pre mesto Krompachy, pohrebné služby, správa registratúrnych záznamov. Od septembra 2012 
prevzala činnosť po spoločnosti Brantner Krompachy, s. r. o. (Brantner) a rozšírila služby v oblasti 
nakladania s odpadmi, ktoré Brantner vykonával pre spoločníkov a pre iné obce. 
Z aktuálneho obchodného registra na internete zo dňa 19.8.2015: spoločnosť má obchodné meno od 
4.9.2012  Ekover, s.r.o., sídlo spoločnosti ostalo nezmenené. (ďalej len Ekover). 
Od 3.5.1999 k štrnástim obciam a dvom mestám pristúpili a spoločníkmi sa stali mesto Spišské 
Podhradie a obec Margecany; od 17.12.2013 pristúpila a spoločníkom a stala aj obec Kluknava. 
V čase založenia spoločnosti základné imanie predstavovalo 320 000 Sk, od 17.12.2013 činí 166 976 €.  
Výška vkladu jednotlivých spoločníkov nie je rovnaká.  

Údaje o výške základného imania a vkladoch jednotlivých spoločníkov z výpisu v obchodnom registri 
som spracovala do tabuľky: 
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Základné imanie 

2.6.1994 -  
2.5.1999 

3.5.1999 -     
1.2.2010 

2.2.2010 - 
16.12.2013 17.12.2013 →  

320 000 Sk 5 000 000 Sk 165 976 € 166 976 € 

10 622 € 165 970 € 5 000 193 Sk 5 030 319 Sk 

Spoločníci  

2.6.1994 -  
2.5.1999 

3.5.1999 -     
1.2.2010 2.2.2010 → 17.12.2013 → 

vklad        
Sk 

rozsah 
splatenia    

k 
2.6.1999 

Sk    

vklad             
Sk 

splatené      
Sk 

vklad             
€ 

splatené      
€ 

vklad             
€ 

splatené      
€ 

obec 

Slovinky 20 000 7 000 300 000 300 000 9 959 9 959     

Behárovce 20 000 7 000 30 000 30 000 996 996     

Bystrany 20 000 7 000 360 000 360 000 11 950 11 950     

Granč-Petrovce 20 000 7 000 105 000 105 000 3 486 3 486     

Hincovce 20 000 7 000 40 000 40 000 1 328 1 328     

Hrišovce 20 000 7 000 60 000 60 000 1 992 1 992     

Kaľava 20 000 7 000 70 000 70 000 2 324 2 324     

Kolinovce 20 000 7 000 95 000 95 000 3 153 3 153     

Olcnava 20 000 7 000 165 000 165 000 5 477 5 477     

Olšavka 20 000 7 000 35 000 35 000 1 162 1 162     

Slatvina 20 000 7 000 50 000 50 000 1 660 1 660     

Richnava 20 000 7 000 240 000 240 000 7 967 7 967     

Vojkovce 20 000 7 000 80 000 80 000 2 656 2 656     

Žehra 20 000 7 000 205 000 205 000 6 805 6 805     

mesto 
Spišské Vlachy 20 000 7 000 615 000 615 000 20 415 20 415     

Krompachy 20 000 7 000 1 535 000 1 535 000 50 953 50 953     

mesto Spišské Podhradie - - 640 000 640 000 21 245 21 245     

obec Margecany - - 375 000 375 000 12 448 12 448     

obec Kluknava - - - - - - 1 000 1 000 

  celkom 320 000 112 000 5 000 000 5 000 000 165 976 165 976 166 976 166 976 

 
Podľa zápisov v obchodnom registri všetci spoločníci majú výšku svojho vkladu splatenú. 

Ku kontrole bola predložená kópia Spoločenskej zmluvy spoločnosti Ekover overená pracovníčkou 
poverenou notárom dňa 18.3.1996. Samotný dátum podpísania Spoločenskej zmluvy spoločníkmi 
neuvedený, za spoločníkov podpísané aj Mesto Spišské Podhradie a obec Margecany. V zmysle článku 
6 - základné imanie spoločnosti je 15 000 000 Sk, v článku 7 sú uvedené vklady spoločníkov a výška 
splatenia ku dňu podpisu zmluvy – spracované v nižšie uvedenej tabuľke a v zmysle článku 7.19 
zostatok vkladu je každý zo spoločníkov povinní splatiť najneskôr do piatich rokov od vzniku spoločnosti 
v termínoch určených valným zhromaždením. Každý spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky 
svojho nesplateného vkladu, zapísaného v obchodnom registri. Najvyšším orgánom spoločnosti je 
valné zhromaždenie a jeho členmi sú všetci spoločníci. V zmysle spoločenskej zmluvy je zriadená 
dozorná rada, ktorej členov volí valné zhromaždenie a ktorá je vlastne kontrolným orgánom 
spoločnosti. 

Výška vkladu uvedená v spoločenskej zmluve a porovnanie so súčasným výpisom obchodného registra 
som spracovala do tabuľky: 
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spoločníci  
Vklad                                  

Sk 
t.j. % 

splatené  
(spoločen. 

zmluva)                            
Sk 

splatené (výpis z obch. 
registra)                             

€ Sk 

obec 

Slovinky 900 000 6,0 521 000 9 959 300 025 

Behárovce 90 000 0,6 54 000 996 30 005 

Bystrany 1 080 000 7,2 274 11 950 360 006 

Granč-Petrovce 315 000 2,1 185 000 3 486 105 019 

Hincovce 120 000 0,8 51 000 1 328 40 007 

Hrišovce 180 000 1,2 77 000 1 992 60 011 

Kaľava 210 000 1,4 130 000 2 324 70 013 

Kolinovce 285 000 1,9 96 000 3 153 94 987 

Olcnava 495 000 3,3 230 000 5 477 165 000 

Olšavka 105 000 0,7 66 000 1 162 35 006 

Slatvina 150 000 1,0 27 000 1 660 50 009 

Richnava 720 000 4,8 420 000 7 967 240 014 

Vojkovce 240 000 1,6 98 000 2 656 80 015 

Žehra 615 000 4,1 354 000 6 805 205 007 

mesto 
Spišské Vlachy 1 845 000 12,3 513 000 20 415 615 022 

Krompachy 4 605 000 30,7 1 511 000 50 953 1 535 010 

mesto Spišské Podhradie 1 920 000 12,8 300 000 21 245 640 027 

obec 
Margecany 1 125 000 7,5 200 000 12 448 375 008 

Kluknava       1 000 30 126 

  celkom 15 000 000 100 4 833 274 166 976 5 030 319 

Vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Spišské Vlachy, zapísaných v liste vlastníctva č. 2264 v celosti podľa 
zápisu pod B 1, je výlučne Mesto Krompachy. V týchto nehnuteľnostiach pôsobí spoločnosť Ekover. 
Hodnota danej nehnuteľnosti činí 7 948 900 Sk. Nie je preukázané na základe čoho – napr. znaleckého 
posudku. 

Z výpisu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch (ďalej MsZ) zo 4.11.1997 uznesenie  
č. 19/G.2 MsZ súhlasí s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Krompachy a Ekoverom 
na bezplatné odovzdanie nehnuteľností ..................... po splatení úveru Mestom Krompachy a časťou 
obcí – spoločníkov Ekover-u spol. s r.o. , Spišské Vlachy, ktorý bol poskytnutý PKB a.s. Košice vo výške  
5.500 tis Sk s pripočítaním úrokov v zmysle úverovej zmluvy.  

Dňa 9.4.1998 bola medzi Mestom a spoločnosťou Ekover uzatvorená Zmluva o nájme nebytových 
priestorov a vnútorného zariadenia na prenájom nehnuteľností v katastri mesta Spišské Vlachy – 
administratívna budova, sklady, mostová váha, stavby vlečky a ďalšie stavby na daných parcelách - 
s účinnosťou od 17.11.1997 do uzavretia kúpnej zmluvy za dohodnuté nájomné vo výške 3 405 Sk 
mesačne, t. j. 40 860 Sk ročne, mesačné nájomné je povinnosť splácať do 15. dňa nasledujúceho 
mesiaca. Daň z nehnuteľnosti počas doby nájmu hradí nájomca. Ku kontrole bola predložená kópia 
predmetnej zmluvy. Kúpna zmluva na kúpu predmetných nehnuteľností bola uzatvorená v novembri 
2004. Ku kontrole neboli preukázané platby za nájom predmetných nehnuteľností za obdobie, ktorého 
sa platby týkajú, t. j. od november 1997 do novembra 2004, čím nie je možnosť konštatovať splnenie 
záväzku spoločnosti Ekover voči mestu Krompachy za prenájom nehnuteľností v zmysle Zmluvy 
o nájme nebytových priestorov a vnútorného zariadenia.  
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Dňa 30.3.1998 bola medzi Mestom Krompachy a Ekoverom podpísaná Zmluva o uzavretí budúcej 
kúpnej zmluvy – ku kontrole predložená kópia zmluvy. Predávajúci – mesto ako výlučný vlastník 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 2264 a kupujúci týchto nehnuteľností – Ekover, sa zaväzujú uzatvoriť 
kúpnu zmluvu najneskôr do 31.12.1998. Dohodli sa na kúpnej cene vo výške 7 948 900 Sk, ktorú 
kupujúci vyplatí: do 31.3.1998 vo výške 1 980 000 Sk, ďalšiu časť kúpnej ceny v mesačných splátkach 
vo výške 111 500 Sk od 1.4.1998 do uzavretia kúpnej zmluvy, časť kúpnej ceny v mesačných splátkach 
vo výške 111 500 Sk od uzavretia kúpnej zmluvy do 30.9.2001 a zostatok kúpnej ceny v mesačných 
splátkach vo výške 187 500 Sk od 1.10.2001 do zaplatenia. Kúpna zmluva do daného termínu nebola 
uzatvorená, čo nie je v súlade s článkom II.  zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, obe strany 
nedodržali  a nepostupovali v súlade s daným článkom zmluvy. Prehľad predpisu splácania splátok 
kúpnej ceny som spracovala do nasledujúcej tabuľky: 

Kúpna cena: 7 948 900 Sk 

do 31.3.1998 
od 1.4.1998                 

do 31.12.1998 
od 1.1.1998                 

do 30.9.2001 

od 1.10.2001               
do zaplatenia, t.j.        

do 30.4.2002 

zaplatiť zaplatené zaplatiť zaplatené zaplatiť zaplatené zaplatiť zaplatené 

1 980 000   
9 x 111 500 
= 1 003 500    

  
33 x 111 

500 = 3 679 
500 

  
6 x 187 500 
= 1 125 000 
+   160 900 

  

1 980 000   1 003 500   3 679 500   1 285 900   

            do 30.4.2002 

            7 948 900   

 
V mesiaci apríl 1998 a jún 1999 spoločnosť Ekover ako postupujúci a príslušná obec/mesto ako 
preberajúci a Mesto Krompachy ako veriteľ požiadali o napísanie notárskej zápisnice a v nej pojať 
zmluvu o prevzatí záväzku. Zápisnica bola podpísaná troma stranami. Ku kontrole boli predložené kópie 
8 notárskych zápisníc (celkom počet obcí/miest 17, bez mesta Krompachy; tzn. prípadné ostatné 
notárske zápisnice neboli ku kontrole predložené). Na základe vyjadrenia pracovníčky odd. majetku 
a regionálneho rozvoja v minulosti boli všetky podklady, týkajúc sa spoločnosti Ekover, postúpené 
vtedajšej právnej kancelárii, s ktorou malo mesto zmluvný vzťah, a pravdepodobne späť neboli vrátené 
kompletne. Doklad o písomnom odovzdaní, resp. prevzatí nepreukázaný.  Postupujúci ako dlžník voči 
veriteľovi má záväzok vo výške 7 948 900 Sk na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej 
30.3.1998. Preberajúci preberá záväzok od postupujúceho v danej výške a zaväzuje sa ho plniť. Výšku 
záväzku z predložených notárskych zápisníc som spracovala do nasledujúcej tabuľky: 
 

  
Sk 

mes. splátky 
od 1.4.1998 

posl. splátka 
okt. 2001 

splatené 
celkom 

Veriteľ: Mesto Krompachy       

Potupujúci: záväzok voči veriteľovi:       

  Ekover       

  7 948 900       

Preberajúci: záväzok voči postupujúcemu:       

  Bystrany       

  864 700 20 500 3 700   

  Kolinovce       

  160 500 3 800 900   
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  Olcnava       

  291 900 6 800 6 300   

  Slatvina (od 1.7.1999-sept. 2001)       

  194 100 7 000 5 100   

  Vojkovce       

  141 500 3 300 2 900   

  Spišské Vlachy       

  1 039 200       

  Spišské Podhradie       

  1 302 300 31 000 300   

  Margecany       

  715 900 17 000 1 900   

  záväzok voči postupujúcemu spolu       

  4 710 100       

 
Záväzok postupujúceho voči veriteľovi a záväzok jednotlivých preberajúcich voči postupujúcemu neboli 
v stanovenom termíne splatené, čo nie je v súlade s článkom III. zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej 
zmluvy a príslušnými notárskymi zápisnicami.   

Dňa 15.11.2004 bola uzatvorená kúpna zmluva medzi Mestom Krompachy ako predávajúci 
a spoločnosťou Ekover ako kupujúci. Predmetom bol predaj nehnuteľností v k.ú Sp. Vlachy, zapísaných 
na LV č. 2264 v kúpnej cene 7 948 900 Sk. Časť kúpnej ceny vo výške 5 653 555 Sk bola zaplatená pred 
podpisom zmluvy (preukaznosť zaplatenia kúpnej ceny vo výške 5 653 555 Sk ku kontrole 
nepredložené). Zostatok vo výške 2 295 345 Sk bude vyplatených v mesačných splátkach vo výške 
74 043 Sk od mesiaca december 2004 do 30.6.2007. V zmysle článku VI. danej zmluvy predaj 
predmetných nehnuteľností bol schválený uznesením č. 19/G-2 dňa 4.11.1997. Ako je vyššie uvedené 
- z výpisu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch zo 4.11.1997 uznesenie č. 19/G.2 MsZ 
súhlasí s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Krompachy a Ekoverom na bezplatné 
odovzdanie nehnuteľností ..................... po splatení úveru Mestom Krompachy a časťou obcí – 
spoločníkov Ekover-u spol. s r.o. , Spišské Vlachy, ktorý bol poskytnutý PKB a.s. Košice vo výške  5.500 
tis Sk s pripočítaním úrokov v zmysle úverovej zmluvy. Daným uznesením je súhlas s uzatvorením 
zmluvy o budúcej zmluve na odovzdanie nehnuteľností, nie schválenie predaja, čo nie je v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9 ods.2 Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú 
vždy písm. a) zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku; to neplatí, ak obec je povinná 
previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu  a so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení § 11 ods. 4 Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 
vyhradené písm. a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu 
ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie 
s ním, oba v z. n. p..  V zmysle článku V. danej kúpnej zmluvy vyplatenie zostatku kúpnej ceny bude do 
30.6.2007, čo nebolo dodržané, tým obe strany nepostupovali v súlade s uvedeným článkom danej 
zmluvy, zároveň mesto Krompachy nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. c)  používať všetky právne 
prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených 
záujmov pred príslušnými orgánmi zákona o majetku obcí v platnom znení. 
 
Z interného dokladu z 29.11.2005 Prehľad o nedoplatkoch obcí k 31.12.2001, v ktorom sa uvádza: 
vychádzajúc z návrhov splátkových kalendárov, ktoré zasielalo mesto Krompachy obciam, bol 
nasledovný: Bystrany 799 500 Sk, Kolinovce 3 800 Sk, Olcnava 42 312 Sk, Slatvina 52 500 Sk, Vojkovce 
3 300 Sk, Spišské Vlachy 357 300 Sk,  Margecany 366 000 Sk, t. j. spolu 1 624 712 Sk, čo je 
predpokladaná výška prostriedkov, ktoré obce nepoukázali na účet spoločnosti Ekover. Z uvedeného 
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vyplýva, že obce poukázali spoločnosti Ekover 670 633,50 Sk a ktoré Ekover nepoukázal mestu 
Krompachy. Záväzok spoločnosti Ekover  voči mestu Krompachy bol k 31.12.2001 ako aj k 29.11.2005 
vo výške 2 295 345,50 Sk, t.j. spoločnosť si svoj záväzok voči mestu neplnila. V danom internom doklade 
mesto Spišské Podhradie sa neuvádza. Ku kontrole neboli predložené pre dané obdobie (stav 
k 31.12.2001, k 29.11.2005) doklady preukazujúce skutočnosť úhrady finančných prostriedkov, t.j. 
jednotlivých platieb, inventarizácia pohľadávok a záväzkov k uvedeným termínom, prípadné výzvy 
mesta voči spoločnosti Ekover, resp. spoločnosti Ekover, alebo mesta Krompachy voči obciam/mestám, 
nie je zrejmé kto komu mal platiť a platil, či bola k tomu uzatvorená nejaká dohoda. Z uvedeného nie 
je možnosť konštatovania skutočného stavu pohľadávok mesta Krompachy voči spoločnosti Ekover, 
prípadne voči obciam/mestám.  

Mesto Krompachy doporučeným listom z 20.11.2007 zaslalo spoločnosti Ekover výzvu na zaplatenie 
nedoplatku v zmysle kúpnej zmluvy z 15.11.2004 podľa ktorej zostatok kúpnej ceny je vo výške 
2 295 345 Sk. V prípade, že zostatok nebude do 30.11.2007 zaplatený – závažné porušenie. V liste je 
poukázané na fakt, že Ekover nepoukázal mestu Krompachy ani tie finančné prostriedky, ktoré 
obce/mesto zaplatili Ekoveru, ako aj mesto Krompachy vyzýva Ekover, aby svoje pohľadávky od 
obcí/mesta vymáhali a tak splatil svoj dlh voči mestu Krompachy. 
Mesto Krompachy doporučeným listom z 27.11.2007 zaslalo výzvu na splatenie svojho nedoplatku voči 
spoločnosti Ekover, aby spoločnosť Ekover mohla v zmysle zmluvy z 15.11.2007 – nesprávne uvedený 
dátum, správne má byť z 15.11.2004, splatiť svoj záväzok voči mestu Krompachy. Výzvy boli zaslané 
obci Bystrany, Kolinovce, Olcnava, Slatvina, Vojkovce, mestu Spišské Vlachy, obci Margecany. Mestu 
Spišské Podhradie sa výzva nezasielala. 

Mesto Krompachy doporučeným listom zo 17.4.2008 zaslalo obci Bystrany, Kolinovce, Olcnava, 
Slatvina, Vojkovce, Margecany; pre mesto Spišské Vlachy nepreukázané; výzvu na splatenie svojho 
nedoplatku za spoločnosť Ekover mestu Krompachy na účet mesta Krompachy, čo bude na základe 
rozhodnutia valného zhromaždenia považované ako splátka v zmysle kúpnej zmluvy z 15.11.2004. 
Rozhodnutie, ktorým valné zhromaždenie rozhodlo ako sa uvádza v predmetnom liste, ku kontrole 
nebolo predložené. 
Medzi mestom Krompachy ako veriteľ a dlžníkom – príslušná obec/mesto, bola podpísaná Dohoda 
o splácaní dlhu (Dohoda) s tým, že dlžník svoj záväzok voči veriteľovi uhradí priamo  na účet mesta 
Krompachy. Ku kontrole boli predložené Dohody medzi mestom Krompachy a obec/mesto: Bystrany 
z 18.4.2008, dlh vo výške 799 500 Sk, mesačné splátky po 20 000 Sk; Spišské Vlachy z 3.3.2008 – kópia, 
dlh  357 300 Sk, mesačné splátky po 50 000 Sk, zostatok 7 300 Sk; Margecany z 23.7.2008, dlh 358 234 
Sk, v troch splátkach – 10/2008 vo výške 150 000 Sk, 06/2009 vo výške 150 000 Sk, 06/2010 vo výške 
58 234 Sk.  
Na výzvu na zaplatenie nedoplatku zo 17.4.2008 obec Vojkovce zaslala odpoveď, že obec svoj 
nedoplatok zaplatila spoločnosti Ekover a svoju pozdĺžnosť voči mestu Krompachy za spoločnosť 
Ekover považuje za vyrovnanú. 

Mesto Krompachy doporučeným listom z 30.9.2009 zaslalo mestu Spišské Vlachy urgenciu na splatenie 
svojho záväzku. 
Mesto Krompachy doporučeným listom zo 7.12.2010 zaslalo urgenciu na nepoukázanie 1 933 € (58 234 
Sk) obci Margecany.  
 
Mesto Krompachy doporučeným listom zo 4.5.2012 zaslalo upomienky na zaplatenie záväzku voči 
mestu Krompachy za spoločnosť Ekover na účet mesta Krompachy obci Bystrany, Olcnava, Slatvina, 
mestu Spišské Vlachy, obci Margecany, aj mestu Spišské Podhradie. Spoločnosti Ekover zaslaná výzva 
na úhradu svojho záväzku.  
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Mesto Krompachy doporučeným listom z 31.1.2013 zaslalo odsúhlasenie zostatkov k 31.12.2012, 
zistené inventarizáciou pohľadávok a záväzkov, spoločnosti Ekover, obci Olcnava, Slatvina, mestu 
Spišské Vlachy, obci Margecany, mestu Spišské Podhradie. V liste sa uvádza, že ak do 10 dní mesto 
Krompachy neobdŕži potvrdenie zostatku, bude sa daný zostatok považovať za správny. Obec Slatina 
zaslala súhlas s vykázaným zostatkom. Ku kontrole neboli preukázané doklady vykonania inventarizácie 
pohľadávok a záväzkov k 31.12.2012. 
Doporučene listom z 24.2.2014 bolo zaslané odsúhlasenie zostatkov k 31.12.2013, zistené 
inventarizáciou pohľadávok a záväzkov, spoločnosti Ekover, obci Olcnava, Slatvina, mestu Spišské 
Vlachy, mestu Spišské Podhradie. Obec Slatina a mesto Spišské Podhradie zaslali súhlas s vykázaným 
zostatkom, mesto Spišské Vlachy zaslalo odpoveď, že daný záväzok vo svojej evidencii  neevidujú 
a vzťahy s Ekoverom v danej veci majú vysporiadané. Ku kontrole neboli preukázané doklady vykonania 
inventarizácie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013. 
 
Listom zo 4.8.2015 bolo zaslané odsúhlasenie zostatkov k 30.6.2015, zistené inventarizáciou 
pohľadávok a záväzkov, spoločnosti Ekover, obci Olcnava, Slatvina, mestu Spišské Vlachy, mestu 
Spišské Podhradie. Obec Slatina a mesto Spišské Podhradie zaslali súhlas s vykázaným zostatkom, 
mesto Spišské Vlachy zaslalo odpoveď, že daný záväzok vo svojej evidencii  neevidujú a vzťahy 
s Ekoverom v danej veci majú vysporiadané. Ku kontrole neboli preukázané doklady vykonania 
inventarizácie pohľadávok a záväzkov k 30.6.2015. Návratka doručenky, prípadné odpovede na list 
z časového hľadiska sa priebežne vracajú na oddelenie majetku a regionálneho rozvoja. 
 
Postúpenie, zaslanie finančných prostriedkov na účet mesta Krompachy nebolo dokladovo ku kontrole 
preukázané.  
 
Z podkladov, predložených ku kontrole a ktoré sú vyššie uvedené, „jednotlivé záväzky“ som spracovala 
do nasledujúcej tabuľky: 
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z notárskych zápisníc                      
Sk 

pohľadávka           
k 31.12.2001,        
k 29.11.2005        

(interný  
dokument              

z 29.11.2005)      
Sk 

výzva na 
zaplatenie 

nedoplatku      
(list z 

20.11.2007      
a z 27.11.2007)       

Sk 

výzva na 
zaplatenie 

nedoplatku 
(list zo 

17.4.2008)       
Sk 

upomienka 
zo 4.5.2012 

€ 

odsúhlasenie 
zostatkov         

k 31.12.2012 
(list                    

z 31.1.2013)    
€ 

odsúhlasenie 
zostatkov         

k 31.12.2013 
(list                    

z 24.2.2014) 

odsúhlasenie 
zostatkov         

k 30.6.2015 
(list zo 

4.8.2015) 

Veriteľ Mesto Krompachy               

Potupujúci záväzok voči veriteľovi               

Ekover         46 469,85  46 469,85  46 469,85  

7 948 900 2 295 345,50 2 295 345   19 960,60  38 130,36  37 158,77  37 158,77  

Preberajúci záväzok voči postupujúcemu               

Bystrany               

864 700 799 500 799 500 799 500 647,24        

Kolinovce               

160 500 3 800 3 800 3 800         

Olcnava               

291 900 42 312 42 312 42 312 1 404,50  1 404,50  1 404,50  1 404,50  

Slatvina                

194 100 52 500 52 500 52 500 1 742,68  1 742,68  1 742,68  1 742,68  

Vojkovce               

141 500 3 300 3 300 3 300         

Spišské Vlachy               

1 039 200 357 300 357 300 357 300   13 012,02  13 012,02  13 012,02  

Spišské Podhradie               

1 302 300       1 038,97  1 038,97  1 038,97  1 038,97  

Margecany               

715 900 366 000 366 000 366 000 1 304,59  971,59      
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záväzok preberajúceho voči 
postupujúcemu spolu               

4 710 100 1 624 712 1 624 712 1 624 712 6 138 18 170 17 198 17 198 

postupujúci mínus preberajúci 
spolu  670 633,50 670 633 -1 624 712 13 823 19 961 19 961 19 961 

 
Vojkovce – zaslaná výzva 17.4.2008 na 3 000 Sk → odpoveď – majú vyrovnané;  
Spišské Vlachy - zaslaná výzva 17.4.2008 na 357 300 Sk → upomienka zo 4.5.2012 nepreukázaná, v odsúhlasení zostatkov k 31.12.2012, k 31.12.2013,        

k 30.6.2015 vo výške 13 012,02 €, t.j. 392 000 Sk; 
Margecany – zaslaná výzva 17.4.2008 na 366 000 Sk →  Dohoda o splácaní dlhu 358 234 Sk;  
Spišské Podhradie -  v internom dokumente z 29.11.2005, výzvy z 27.11.2007 – dané mesto sa neuvádza.                              
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Kontrolným zistením ako je vyššie uvedené:  
- nepreukázanie dokladov vykonania inventarizácie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2012, 
k 31.12.2013, k 30.6.2015 (ako rok 2014?); 
- nepreukázanie uzatvorenia Dohody o splácaní dlhu medzi mestom Krompachy a ostatnými 
obcami/mestom - okrem Bystrany, Spišské Vlachy, Margecany; 
- nepreukázanie rozhodnutia valného zhromaždenia o rozhodnutí spôsobu splácania záväzku 
voči mestu Krompachy; 
- matematické nepresnosti, nesúlad, napr.:  

- záväzok spoločnosti Ekover voči mestu Krompachy sa uvádza raz vo výške 2 295 345 
Sk, raz vo výške 2 292 045 Sk (rok 2007);  
- Spišské Vlachy - zaslaná výzva 17.4.2008 na 357 300 Sk → upomienka zo 4.5.2012 
nepreukázaná, v odsúhlasení zostatkov k 31.12.2012, k 31.12.2013, k 30.6.2015 vo 
výške 13 012,02 €, t.j. 392 000 Sk;  
- Margecany – zaslaná výzva 17.4.2008 na 366 000 Sk →  Dohoda o splácaní dlhu 
358 234 Sk;  
-  Vojkovce – zaslaná výzva 17.4.2008 na 3 000 Sk → odpoveď – majú vyrovnané;  
- Spišské Podhradie -  v internom dokumente z 29.11.2005, výzvy z 27.11.2007 – dané 
mesto sa neuvádza;  

- nepreukázanie dokladov, ktoré preukazujú skutočnosť úhrady finančných prostriedkov, t.j. 
skutočnosť splácania jednotlivých platieb, kto komu a v akom termíne akú sumu mal uhradiť 
a skutočne kedy a akú sumu, koľko uhradil. 

Kontrolovaný subjekt daným konaním nepostupoval v súlade ustanovením § 6 ods. 1), § 7 ods. 1), § 
8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a predpisov.  Účtovníctvo je 
preukázateľné, len ak sú všetky účtovné záznamy preukázateľné a účtovná jednotka vykonala 
inventarizáciu. 
Odporúčam vykonať inventarizáciu, ktorou sa overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov. V spolupráci so spoločnosťou Ekover vykonať v oboch subjektoch (mesto Krompachy, 
spoločnosť Ekover) dokladovú inventúru pohľadávok a záväzkov, týkajúcich sa predmetu kontroly 
(platby obcí/miest spoločnosti Ekover, platby Ekoveru mestu Krompachy, resp. obcí/miest mestu 
Krompachy) od začatia splácania záväzku po súčasnosť, ktorou sa preveria jednotlivé doklady, na 
základe ktorých pohľadávka, záväzok vznikol. 
 

SEZO – Spiš, združenie obcí  

 Za účelom prípravy a efektívneho realizovania separovaného zberu odpadov v regióne Spiša bolo dňa 
19.4.2004 zriadené združenie SEZO-Spiš, združenie obcí – Zmluva o založení združenia SEZO-Spiš, 
združenie obcí. Združenie bolo zaregistrované dňa 27.5.2005. Zakladajúcimi členmi bolo 50 obcí a 4 
mestá. V zmysle čl. V uvedenej zmluvy združenie sa zakladá na dobu neurčitú a v zmysle čl. VI. činnosť 
združenia sa riadi platnými Stanovami SEZO-Spiš, ktoré boli schválené 19.4.2004. Stanovy bližšie určujú 
predmet činnosti, členstvo v združení, práva a povinnosti členov, orgány združenia, ich kompetencie, 
ako aj ďalšie náležitosti, týkajúce sa združenia. 
Mesto Krompachy ako jeden z členov združenia  v zmysle Zmluvy o založení združenia SEZO – Spiš čl. 
VIII. bod 1) prispieva do združenia členským príspevkom, ktorého výška v čase založenia bola  500,- Sk, 
výška príspevku v ďalších rokoch bola schválená uznesením valného zhromaždenia. Valné 
zhromaždenie združenia schvaľuje uznesením  mimoriadne príspevky a ich výšku. Mesto Krompachy 
uhradilo na účet združenia príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov. 

Kontrolovaný subjekt  prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v stanovenom termíne 
ich predložil hlavnej kontrolórke. 

V Krompachoch, dňa 6.10.2015     Ing. Mária Tomašová 
                                                                                    hlavná kontrolórka



 

 


