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Hlavná kontrolórka 
Mesta 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 2019, uzn. č. 2/E.14 z 12.12.2018. 

Cieľom bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a internými predpismi, týkajúce sa predmetu kontroly, so zameraním na 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami a majetkom mesta. 

 
Kontrola čerpania finančných prostriedkov z fondu sociálneho (ďalej SF), rezervného (ďalej RF), 
z fondu rozvoja bývania (ďalej FRB) v roku 2018 
Povinnou osobou - Mestský úrad Krompachy, oddelenie majetku a regionálneho rozvoja (ďalej odd. 
MaRR. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie najmä zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde,  
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,   
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, všetky v znení nesk. zmien 
a doplnkov, Nariadenia MsZ v Krompachoch č. 4/1995 o Fonde rozvoja bývania v platnom znení. 
Posledná kontrola, predmetom ktorej bolo čerpanie finančných prostriedkov z fondov, bola v roku 
2017, kedy povinná osoba prijala 13 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 
Dátum doručenia Návrhu správy o výsledku kontroly povinnej osobe: 15.5.2019. Povinná osoba 
v určenej lehote do 24.5.2019 podala 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. Jednalo sa o dve námietky, ktoré boli vyhodnotené oprávnenou 
osobou. Prvá námietka bola vyhodnotená ako neopodstatnená, odvolávajúc sa na príslušné právne 
predpisy a vnútorné predpisy, druhá bola vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená a oprávnená 
osoba daný text správy primerane upravila. Odpoveď bola postúpená povinnej osobe. Kontrola je 
ukončená Správou o výsledku kontroly. 

Fond rozvoja bývania (FRB) 
Mesto okrem peňažných fondov, ktoré vytvára na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v zn.n.p. § 7 a v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. v zn.n.p. § 15, si vytvára aj fond rozvoja bývania. 
Povinnosť vytvorenia tohto fondu vyplýva zo zákona č. 182/1993 Z.z. v zn.n.p. § 30 Finančné 
prostriedky, ktoré obec získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov 
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov, sú príjmom rozpočtu obce. Obec tieto prostriedky 
môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. 
Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba 
na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja 
bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Z uvedeného vyplýva, zákon presne definuje účel 
použitia týchto príjmov, t.j. na kapitálové výdavky rozpočtu mesta a to len na krytie výdavkov, 
týkajúcich sa výlučne jeho majetku a o použití týchto prostriedkov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
Je potrebné rozlišovať fond rozvoja bývania a fond prevádzky, údržby a opráv. Rozdiel medzi nimi je 
v spôsobe ako sa ktorý tvorí a v použití prostriedkov týchto fondov. Prostriedky FRB je povinnosť použiť 
len na rozvoj a obnovu bytového fondu, nie na jeho opravu a údržbu. 
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Jedným z navrhnutých a prijatých opatrení z kontroly č. 2/2017 bolo aj prijatie opatrenia „Zabezpečiť 
návrh na zrušenie Nariadenia MsZ v Krompachoch č. 4/1995 o Fonde rozvoja bývania a vypracovať 
Zásady tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mesta Krompachy  v súlade s platnou legislatívou 
v termíne do 31.5.2017. V Správe o splnení prijatých opatrení z 27.3.2018 sa uvádza „Návrh nových 
Zásad tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mesta Krompachy je v štádiu rozpracovanosti. Následne 
budú zásady predložené na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch.“ Súčasnou 
kontrolou bolo zistené – Nariadenie č. 4/1995 nebolo predložené na zrušenie na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, ako aj neboli predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu nové zásady, týkajúce 
sa tvorby a použitia FRB. Žiadam zabezpečiť nápravu a splniť opatrenie.  

Stav účtu: k 01.01.2018  189 927,90 €   k 31.12.2018  205 347,64 €   
        
Príjmy €:  predaj bytu     15 100,00 

splnenie opatrenie z kontroly č. 2/2017,       359,98  
   termín bol do 30.4.2017, uhradené 26.3.2018   

Spolu príjmy:      15 459,98   
  

Výdavky €: poplatky banke:    
        doručenie výpisu               7,00  
  vedenie účtu              21,00   
                     bezhotov. oper.                             0,18 
  internetbanking               9,96 
  generov. výpisu                2,10 
  Spolu výdavky:                 40,24 

Tvorba a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom bankovom účte v Slovenskej sporiteľni, a.s.. Na tvorbu 
a použitie prostriedkov FRB možno použiť postupy účtovania tvorby a použitia prostriedkov peňažných 
fondov mesta - Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31 „Postupy účtovania“  § 40 
ods. 3). 

Sociálny fond (SF) 
Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z.n.p.. SF je 
fondom zamestnávateľa na realizovanie sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. 
Tvorbu, použitie, podmienky poskytovania príspevkov a spôsob preukazovania výdavkov sa dohodnú 
v kolektívnej zmluve, ak nie je odborová organizácia, upravia sa vo vnútornom predpise. Povinnosť 
tvoriť tento fond má každý zamestnávateľ.  
Základom na určenie ročného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných 
zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je 
súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny 
mesiac. 
V zmysle Kolektívnej zmluvy, časť VI. článok 24 SF sa bude tvoriť: 

a) z povinného prídelu vo výške 1 %, z ďalšieho prídelu vo výške 0,5 % a prípadného ďalšieho 
prídelu vo výške schváleného v mestskom zastupiteľstve. Táto tvorba sa týka funkcionárov 
mesta, zamestnancov mestského úradu, mestskej polície. 

b) vo výške 1 % pre zamestnancov matriky, opatrovateliek DOS. 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. 36/C.18 dňa 13.12.2017 schválilo rozpočet mesta 
Krompachy vrátane programov a podprogramov na rok 2018 vrátane poslaneckého návrhu. 
V programe 14, podprogram 14.1 Povinný prídel do sociálneho fondu ako aj ďalší prídel 
zamestnávateľa do sociálneho fondu je v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení 
neskorších predpisov vo výške 0,6 až 1 % zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných 
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zamestnancom na výplatu. Tvorba sociálneho fondu mesta pre rok 2018, 2019, 2020 je vo výške 3 % 
v súlade s Kolektívnou zmluvou zo dňa 29.05.2003. 
Z uvedeného vyplýva, že tvorba fondu vo výške 3 % je schválená mestským zastupiteľstvom – viď KZ 
„prípadného ďalšieho prídelu vo výške schváleného v mestskom zastupiteľstve“ - pre všetkých 
zamestnancov, čo však nie je v súlade s kolektívnou zmluvou – viď KZ „Táto tvorba sa týka ..... . b) vo 
výške 1% pre .....  .“ . Na uvedený nesúlad bolo upozornené aj pri kontrole č. 2/2017 a bolo prijaté 
opatrenie „Zabezpečiť prehodnotenie Kolektívnej zmluvy v súlade s platnou legislatívou a prerokovať 
oboma stranami – za zamestnávateľa a za ZO Sloves pri MsÚ v Krompachoch“ v termíne do 15.5.2017. 
V rámci správy o splnení prijatých opatrení sa uvádza „Kolektívna zmluva bola niekoľkokrát 
prehodnocovaná na spoločných stretnutiach zamestnávateľa s predsedníčkou ZO Sloves pri MsÚ, 
avšak odbory nepristúpili k vzájomnej dohode.“ Z uvedeného opätovne žiadam prehodnotiť Kolektívnu 
zmluvu v nadväznosti na platnú legislatívu a zabezpečiť jej prerokovanie oboma stranami, zabezpečiť 
vzájomnú dohodu (KZ - netýka sa len sociálneho fondu).  

Stav účtu: k 01.01.2018  1 695,38 €   k 31.12.2018  4 692,18 €   
        
Príjmy €:  tvorba SF     23 118,41 

Spolu príjmy:      23 118,41   
   

Výdavky €: poplatky banke:    
        vedenie účtu             70,80   
                     na stravné lístky zamestnancom  18 314,03                           
  odmena životné jubileum         100,00               
  zdravotné pomôcky            99,57   
             regeneráciu pracovných síl         877,21 
  iné            660,00 
  Spolu výdavky:      20 121,61 
 
Tvorba a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom bankovom účte v Prima banka Slovensko, a.s.. 
Účtovanie SF sa riadi podľa § 55 ods. 3) Postupov účtovania – Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 
z 8. augusta 2007, v zn.n.p..  

Príjmy sociálneho fondu za rok 2018 predstavujú 23 118,41 €:  

 V zmysle § 6 ods. 2) daného zákona Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy 
alebo platu; za mesiac december môže zamestnávateľ tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd 
alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra. 
Tvorba fondu bola mesačne pre všetkých zamestnancov vo výške 3 %, čo nie je v súlade 
s Kolektívnou zmluvou článok 24. 
Tvorba SF v roku 2018 bola v celkovej výške 23 118,41 € - poukázané finančné prostriedky na 
bankový účet SF. 
 

Dátum 
odvodu na 
účet SF 

úhrn 
mzdových 
prostriedkov 
€ 

vymeriavací 
základ € 

počet 
zam-cov 3% 

tvorba - 
odvod do SF 
€ 

05.01.18 63 639,20 54 630,49 93   1 638,91 

07.02.18 67 513,74 62 290,44 90   1 868,71 

07.03.18 62 391,73 54 053,46 91   1 621,60 

05.04.18 64 889,11 57 760,18 92   1 732,81 
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04.05.18 67 004,07 58 041,95 93   1 741,26 

07.06.18 66 130,14 58 991,19 93   1 758,76 

04.07.18 66 130,14 58 991,19 93   1 769,73 

07.08.18 66 209,97 50 698,23 94   1 520,95 

06.09.18 66 598,83 52 233,17 95   1 566,99 

05.10.18 73 932,68 66 341,55 97   1 990,25 

07.11.18 130 252,74 123 509,17 105   3 705,28 

06.12.18 80 173,39 73 438,62 97   2 203,16 

spolu 874 865,74 770 979,64     23 118,41 

            

zo zúčtovania  881 583,31 775 014,50     23 250,44 

rozdiel 6 717,57 4 034,86     132,03 

  
Z tabuľky vidieť rozdiel medzi skutočne poukázanými finančnými prostriedkami na účet SF 
tvorba SF v roku 2018 – výška 23 118,41 € a zo zúčtovania tvorby SF zo dňa 31.1.2019 podľa 
ktorého výška tvorby je 23 250,44 €. Rozdiel vo výške 132,03 € v neprospech sociálneho fondu 
– nebol poukázaný na účet SF.  

 V zmysle § 6 ods. 3 zákona o sociálnom fonde v z.n.p. Zúčtovanie prostriedkov fondu za 
kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. 
Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.   
Zúčtovanie tvorby sociálneho fondu za rok 2018 zo dňa 30.1.2019, predstavuje skutočnosť 
január až december 2018. Pre zúčtovanie tvorby SF základom bol úhrn mzdových prostriedkov 
ponížený o čerpané a preplácané dovolenky, osobné prekážky. Zúčtovanie neobsahuje 
porovnanie skutočne odvedené finančné prostriedky na účet SF počas roka s konečne 
uzatvoreným výpočtom na základe uzatvorenia mzdových listov a sumarizáciou položiek miezd 
všetkých zamestnancov za rok 2018. Rozdiel vo výške 132,03 € v neprospech sociálneho fondu 
– nebol poukázaný na účet SF. Uvedené zistenie - nesúlad s § 6 ods. 3 zákona o sociálnom 
fonde a § 8 zákona o účtovníctve.  

Výdavky sociálneho fondu za rok 2018 predstavujú 20 121,61 €: 
 Poplatky banke činili 70,80 € za vedenie účtu. 
 Prevod finančných prostriedkov na stravu z účtu SF na účet mesta predstavoval 18 314,03 €. 

- Na základe interného dokladu z 21.6.2018 prevod prostriedkov z účtu sociálny fond na 
účet mesta za mesiace január – máj 2018 príspevok na stravu vo výške 6 816,79 €. Hodnota 
stravného lístka 3,40 € = 55 % zamestnávateľ 1,87 €, KZ dodatok č. 6 tvorba zo soc. fondu 
0,83 €, zamestnanec 0,70 €. Kontrolou bolo zistené: nominálna hodnota stravného lístka 
v období január – máj 2018 predstavovala 3,50 €, z toho:  
-  zamestnávateľ prispieval vo výške 55 % z ceny v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. v zn.n.p., 
§ 152 ods. 3) - prispieva v sume najmenej 55 % ceny jedla, t.j. vo výške 1,93 €,  
- zamestnanec hradí 0,70 € v zmysle Doplnku č. 6 ku Kolektívnej zmluve, 
- zo sociálneho fondu sa  hradí suma vo výške 0,87 € v zmysle Doplnku č. 6 ku Kolektívnej 
zmluve. 
V období január – máj 2018 počet vydaných stravných lístkov 8 213 ks. Potom 8 213 x 0,87 
= 7 145,31 € a nie 6 816,79 € (8213x0,83), rozdiel vo výške 328,52 € mal byť poukázaný 
bankový účet mesta Krompachy. Žiadam zabezpečiť poukázanie rozdielu z účtu SF na účet 
mesta.  
Na základe interného dokladu z 21.6.2018 prevod prostriedkov z účtu sociálny fond na účet 
mesta za mesiac jún 2018 príspevok na stravu vo výške 1 663,36 €. Hodnota stravného 
lístka 3,40 € je nesprávne uvedená, hodnota od júna 2018 predstavuje 3,60 €, z toho 
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zamestnávateľ hradí 1,98 €, zamestnanec 0,70 € a príspevok zo SF činí 0,92 € - tieto 
hodnoty už uvedené správne. Počet vydaných stravných lístkov 1 808 x 0,92 = 1 663,36 €. 
Spolu odvod za január až jún 2018 činí 8 808,67 €, nie 8 480,15 € (rozdiel 328,52 €). 
Nominálna hodnota stravného lístka do konca roka 2018 predstavovala sumu 3,60 €, z toho 
príspevok zo SF vo výške 0,92 €. Počet vydaných stravných lístkov za júl až november 2018 
v celkovom počte 9100 ks x 0,92 = 8 372 €, z účtu SF odvedené 8 368,32 € na účet mesta 
dňa 8.11.2018, rozdiel vo výške 3,68 € mal byť poukázaný na účet mesta. Žiadam zabezpečiť 
poukázanie rozdielu z účtu SF na účet mesta. Odvod príspevku stravné za december 2018 
– neboli zistené rozdiely. Odporúčam aj pri evidencii stravných lístkov – príjem, výdaj, 
zostatok – uvádzať nominálnu hodnotu stravného lístka a upraviť dátumy v jednotlivých 
mesiacoch. 

 V súlade s kolektívnou zmluvou bol vyplatený finančný príspevok zamestnancom:  
- pri príležitosti životného jubilea v celkovej výške 100 €,  
- na zdravotné potreby a protetické pomôcky v celkovej výške 99,57 €,  
- na regeneráciu pracovných síl zamestnancov v celkovej výške 877,21 €. 

 Iné výdavky: v celkovej výške 660 € - zaplatenie vstupenky v hodnote 55 € dvanástim 
zamestnancom na reprezentačný ples mesta. V internom doklade z 15.1.2018 sa uvádza: 
Týmto zamestnancom Mestského úradu v Krompachoch (pozn. uvádzať pracovníkom MsÚ, oni 
sú zamestnanci mesta Krompachy) bude v roku 2018 ponížená suma v SF o výšku 55 € v prípade 
akcií, ktoré budú vyplatené z tohto fondu, aby nedošlo k výhradám a príp. pripomienkam zo 
strany ostatných zamestnancov úradu (pozn. pracovníkom úradu), ktorí tvoria sociálny fond.  

Sociálny fond tvoria nielen pracovníci mestského úradu, ale všetci zamestnanci mesta (MsÚ, 
funkcionári, MsP, matrika, SOÚ, DOS, techn. služby, zberný dvor, ChD- inf., ChD–nocľaháreň, 
ChD–KS, na § 54, § 50j, §51a, komunitné centrum, knižnica, MOS, MOPS, školský úrad, TSP, 
športové ihrisko). Nevidím opodstatnenie vo vete „Týmto zamestnancom bude v roku 2018 
ponížená suma v SF o výšku 55 € v prípade akcií, ktoré budú vyplatené z tohto fondu“. Je to 
fond zamestnávateľa a má byť využívaný transparentne a objektívne pre všetkých 
zamestnancov.  

Rezervný fond (RF) 
Mesto v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p.  
§ 15 môže vytvárať peňažné fondy. Podľa ustanovenia § 15 ods. 4) tohto zákona vytvára rezervný fond 
vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 
6) tohto zákona.  

Stav účtu: k 01.01.2018  249 763,67 €   k 31.12.2018  396 657,15 €   
        
Príjmy €:  prebytok hospodárenia r. 2017   259 277,09 

odmena za zostatok na účte             70,80 
úrok           1 100,92 
Spolu príjmy:      260 448,81   

   
Výdavky €: poplatky banke:    
        vedenie účtu             70,80   
                     zrážková daň            209,12 
  prevod na BÚ     113 275,41 

Spolu výdavky:     113 555,33   
    

Tvorba a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom bankovom účte v Prima banka Slovensko, a.s.. 
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Príjmy rezervného fondu za rok 2018 predstavujú 260 448,81 €:  

 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. 41/B.25 dňa 25.4.2018 schválilo použitie 
prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 259 277,09 € na tvorbu rezervného fondu, čo 
je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v zn.n.p. § 15 ods. 4) Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, 
najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. Finančné prostriedky boli 
poukázané na účet fondu 14.5.2018 vo výške 159 277,09 € a dňa 15.5.2018 vo výške 100 000 
€, v súlade s daným uznesením. 

 Výška úroku činila 1 100,92 €. 

Výdavky rezervného fondu za rok 2018 predstavujú 113 555,33 €: 
 Poplatky banke činili 70,80 € za vedenie účtu a 209,12 € predstavuje výšku zrážkovej dane. 
 Prevod finančných prostriedkov z účtu rezervného fondu na účet mesta bol v celkovej výške 

113 275,41 € na úhradu: 
- Bankový výpis č. 10: Použitie prostriedkov vo výške 20 000 € na úhradu časti fa č. 807/18 

z 10.7.2018 (celková výška fa 30 195,64 €) na vybudovanie úžitkového vodovodu na 
cintoríne. Použitie prostriedkov z RF bolo schválené uzn. č. 28/B.22 dňa 28.6.2017 - výpis 
z uznesenia priložený. Konkrétne týmto uznesením schválené použitie RF na kapitálové 
výdavky vo výške 20 000 € na investičnú akciu „Cintorín ul. Cintorínska – studňa 
a vodovodná prípojka“.  
Kontrolou zistené, doplňujem - projekt bol v Pláne investícií na rok 2018 schválený MsZ 
uzn. č. 36/C.15 dňa 13.12.2017. 

- Bankový výpis č. 12: Použitie prostriedkov vo výške 6 781,21 € na úhradu fa č. 972/18 
z 21.8.2018 – prestavba objektu na ul. M. Šprinca. Priložený výpis uzn. č. 46/B.12 
z 11.7.2018, v zmysle tohto uznesenia bola schválená zmena rozpočtu v zmysle RO č. 20: 
čerpanie prostriedkov RF vo výške 193 539 € - na investičné akcie a vlastné prostriedky na 
projekty 131 539 € a na investičné akcie z RF vo výške 62 000 €.  
Kontrolou zistené, doplňujem - použitie prostriedkov z RF bolo schválené uzn. MsZ  
č. 46/B.10 dňa 11.7.2018 vo výške 10 000 € na investičnú akciu Modernizácia tanečnej 
miestnosti v objekte ZUŠ na u. M. Šprinca. MsZ schválilo uzn č. 46/B.22 dňa 11.7.2018 
doplnenie plánu investícií – realizácia: modernizácia tanečnej miestnosti v ZUŠ M. Šprinca 
vo výške 10 000 € vlastné zdroje.  

- Bankový výpis č. 13: Použitie prostriedkov vo výške 7 588,63 € na úhradu časti fa  
č. 947/18 z 9.8.2018 (celková výška fa 37 588,63 €) na bezpečné priechody. Priložený výpis 
z uzn. č. 46/B.12 z 11.7.2018. 
Kontrolou zistené, doplňujem – použitie prostriedkov z RF bolo schválené uzn. č. 46/B.5 
dňa 11.7.2018 vo výške 7 589 € finančná spoluúčasť na projekte „Zvýšenie bezpečnosti 
priechodov pre chodov a cestnej premávky v meste Krompachy“.  

- Bankový výpis č. 15: Použitie prostriedkov vo výške 1 888,53 € na úhradu fa č. 1187/18 
z 5.10.2018. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky bolo schválené 
uzn. MsZ č. 48/B.14 dňa 22.8.2018, na odstránenie havarijného stavu v celkovej výške 
40 000 € - oprava sociálnych zariadení, oprava chodby, podlahy, ležaté a zvislé rozvody 
vody a kanalizácie v objekte ZUŠ na ul. M. Šprinca. Výpis uznesenia priložený.  

- Bankový výpis č. 17: Použitie prostriedkov vo výške 10 778,58 € na úhradu fa č. 1372/18 
z 10.11.2018. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky bolo schválené 
uzn. MsZ č. 48/B.15 dňa 22.8.2018, na odstránenie havarijného stavu v celkovej výške 
20 300 € - oprava strechy na objekte Komunitného centra na Hornádskej ulici. Výpis 
uznesenia priložený.   

- Bankový výpis č. 18: Použitie prostriedkov vo výške 10 988 € na úhradu fa č. 1433/18 
zo 16.11.2018. Použitie prostriedkov bolo schválené MsZ uzn. č. 50/B.12 dňa 24.10.2018 
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– zmena rozpočtu mesta č. 5/2018 v zmysle RO č. 44 – odstránenie havarijného stavu 
(zamokanie stropu nad stolárskou dielňou v objekte zberného dvora vo výške 11 000 €.  

- Bankový výpis č. 20: Použitie prostriedkov vo výške 1 262 € na úhradu fa č. 1087/18 zo 
14.9.2018 za práce naviac – objekt miestnosť 1.06, 1.07 na M. Šprinca podľa obj. 
č.11/1800288 vo výške 1 262 €. Použitie prostriedkov z RF bolo schválené uzn. MsZ  
č. 46/B.12 dňa 11.7.2018.Výpis uznesenia priložený. 
Kontrolou zistené, doplňujem - použitie prostriedkov z RF bolo schválené uzn. MsZ  
č. 46/B.10 dňa 11.7.2018 vo výške 10 000 € na investičnú akciu Modernizácia tanečnej 
miestnosti v objekte ZUŠ na u. M. Šprinca. Úhrada vo výške 6 781,21 € bola 4.9.2018 – 
bank. v. č. 12, fa č. 972/2018. (6 781,21 + 1 262 = 8 043,21 €) 

- Bankový výpis č. 21: Použitie prostriedkov vo výške 53 988,46 € na úhradu faktúr za práce 
na M. Šprinca: fa č. 1604/18 z 18.12.2018 vo výške 2 331 €, č. 1605/18 z 18.12.2018 vo 
výške 3 280,80 €, č. 1603/18 z 18.12.2018 vo výške 1 853 € - pri každej fa priložený výpis 
uzn. č. 48/B.14 z 22.8.2018 – odstránenie havarijného stavu v celkovej výške 40 000 €. 
Ďalej úhrada fa č. 1609/18 z 19.12.2018 vo výške 31 684,98 € - modernizácia spevnenej 
plochy na Maurerovej pri BD 778; fa  č. 1608/18 z 19.12.2018 vo výške 14 838,68 € - 
modernizácia schodov a chodníka na Maurerovej; pri každej fa priložený výpis uzn.  
č. 46/B.12 z 11.7.2018.  
Kontrolou zistené, doplňujem – použitie prostriedkov z RF bolo schválené uzn. č. 46/B.9 
dňa 11.7.2018 vo výške 36 000 € na Modernizáciu spevnenej plochy na Maurerovej;  
uzn. č. 46/B.11 dňa 11.7.2018 vo výške 16 000 € Modernizácia schodov a chodníka na 
Maurerovej. 

 
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. § 15 ods. 2) 
..... . O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo ... . V zmysle ustanovenia § 10 ods. 
9) Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie 
havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou 
mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na 
základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. Prostriedky 
rezervného fondu môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu 
záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume 
prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok. 
Podľa Výkazu FIN 1-12 príjmové finančné operácie v roku 2018 zo zdroja 46 v celkovej výške 113 275,41 
€.  
Podľa Výkazu FIN 1-12 výdavky kapitálového rozpočtu v roku 2018 zo zdroja 46 v celkovej výške 
82 155,50 €, výdavky bežného rozpočtu zo zdroja 46 v celkovej výške 31 119,91 €, t.j. celkové výdavky 
zo zdroja 46 vo výške 113 275,41 €. 
 
Spracovaný prehľad výdavkov z rezervného fondu na akcie, účel: 

Použitie z RF - 
suma v € 

schválená MsZ  
Uznesenie č. 

Čerpané 
prostriedky z RF v 

€ 
Účel použitia Faktúra č. Zmena rozpočtu 

uzn. č. 

20 000,00  28/B.22  20 000,00 
vodovod na 
cintoríne  807/18   

7 589,00  46/B.5  7 588,63 
bezpečné 
priechody  947/18  46/B.12  

20 300,00  48/B.15  10 778,58 

oprava strechy na 
komunit. centre; 
havarijný stav  1372/18 

 48/B.17 
komunit.centrum 

pri zbernom 
dvore  
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11 000,00  50/B.12  10 988,00 

strop-stolárska 
dielňa -zber.dvor, 
havarijný stav  1433/18  50/B.12  

58 889,00   49 355,21       

      ZUŠ na M. Šprinca      

10 000,00  46/B.10  6 781,21 modernizácia  972/18  46/B.12  

    1 262,00   1087/18   

spolu   8 043,21       

40 000,00  48/B.14  1 888,53 havarijný stav  1187/18 48/B.16  

    2 331,00   1604/18   

    3 280,80   1605/18   

    1 853,00   1603/18   

spolu   9 353,33       

36 000,00  46/B.9  31 684,98 
modern. spevn. 
plochy Maurerova  1609/18  46/B.12  

16 000,00  46/B.11  14 838,68 

modern.schodov 
a chodníka na 
Maurerovej  1608/18  46/B.12  

52 000,00   46 523,66       

            

160 889,00   113 275,41       

 
 
 
Povinná osoba - na základe preukázania na príslušných dokladoch (pečiatky - dátumy, podpisy) – 
vzťahuje sa na všetky tri fondy (FRB, SF, RF) - overovala každú pripravovanú operáciu základnou 
finančnou kontrolou, či pripravovaná finančná operácia „je – nie je“ v súlade so schváleným 
rozpočtom, so zmluvami alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými finančnými 
prostriedkami, všeobecne záväznými predpismi so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť, 
účinnosť. Vzhľadom na kontrolné zistenia uvedené pri sociálnom fonde – tvorba a zúčtovanie 
prostriedkov za kalendárny rok; prevod prostriedkov na stravu, aj keď finančná operácia bola 
overovaná, možno konštatovať v prípadoch kde boli zistené nedostatky, vykonanie základnej finančnej 
kontroly bolo formálne, čím nebolo dodržané ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite v zn.n.p.. 
Na základe kontrolných zistení povinná osoba prijíma 9 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. 
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke v termíne do 31.7.2019. 
 
Kontrola plnenia uznesení, prijatých Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch v období od 
1.7.2017 do 31.12.2018 
Povinnou osobou - Mestský úrad v Krompachoch. Kontrola bola ukončená Správou o výsledku 
kontroly.  

Obecné zastupiteľstvo (ďalej len ObZ)  zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. ObZ 
rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej 
tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. ObZ 
schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu 
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programu, ktorý bol zverejnený aspoň tri dni pred zasadnutím. Na zmenu návrhu programu zasadnutia 
obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.  
Uznesenia prijaté obecným zastupiteľstvom sa vyhotovujú samostatne a každé podpisuje starosta 
obce v zmysle zákona o obecnom zriadení v zn.n.p. do 10 dní od ich schválenia (§ 12 ods. 10). 
Nepodpísaním uznesenia v lehote podľa § 12 ods. 10, ak sa starosta domnieva, že odporuje zákonu 
alebo je pre obec zjavne nevýhodné, je jeho výkon pozastavený podľa § 13 ods. 6 zákona. 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 3 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť; výkon potvrdeného uznesenia starosta 
nemôže pozastaviť. (§ 13 ods. 8).  
Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.  
 
Prehľad hlasovania poslancov ObZ: 
Nadpolovičná väčšina všetkých:  
- 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, .... (§ 13a ods. 3 písm. a) zákona o obecnom zriadení). 
- na zmenu návrhu programu zasadnutia ObZ, pričom najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu, 
ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadaním 
zastupiteľstva. 

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 formulované jasne, zrozumiteľne; v prípade schvaľovania nejakých zmien, 
s uvedením termínu, odkedy zmena platí. Číslovanie zasadnutí a uznesení ObZ je chronologicky za celé 
volebné obdobie. 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Krompachoch bol schválený uznesením č. 13/E.25 dňa 
15.2.2012 s účinnosťou dňom 8.3.2012. Nadobudnutím účinnosti Rokovacieho poriadku schváleného 
MsZ v Krompachoch uznesením č. 6/D.21 dňa 10.4.2019 stratil platnosť Rokovací poriadok účinný 
dňom 8.3.2012. Kontrolou bolo zistené - Rokovací poriadok bol schválený 10.4.2019, pritom v texte 
Rokovacieho poriadku čl. 12 bod 3 sa uvádza Tento Rokovací poriadok bol schválený dňa 13.2.2019 
uznesením MsZ č. a nadobúda účinnosť dňom schválenia.  Žiadam dať do súladu. 
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Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (MsZ) v období od 1.7.2017 do 24.10.2018 zasadalo 22-krát, 
(koniec volebného obdobia), od začiatku nového volebného obdobia do 31.12.2018 zasadalo 3-krát. 
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 – 1.7.2017 až 
31.12.2018 - bolo prijatých 533 uznesení. Tridsiate ôsme riadne zasadanie MsZ otvorila primátorka 
mesta, prítomných bolo 5 poslancov, prečítala ospravedlnených poslancov MsZ.  Po 15 minútovej 
čakacej dobe bolo prítomných tiež len 5 poslancov. Vzhľadom k tomu, že MsZ nebolo schopné rokovať 
a uznášať sa z dôvodu nízkej účasti poslancov, na základe vzájomnej dohody medzi prítomnými 
poslancami, primátorkou mesta, hlavnou kontrolórkou a prednostkou MsÚ v  zmysle Rokovacieho 
poriadku MsZ primátorka mesta vyhlásila, že 38. zasadnutie MsZ sa nekoná z dôvodu nenaplnenia 
zákonnej povinnosti a to – v zmysle ustanovenia § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení v platnom 
znení  „Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.“ Na základe uvedeného  nové 39. zasadnutie MsZ 
bolo zvolené na deň 6. marca 2018 (utorok) o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ v Krompachoch, 
s tým istým programom. Zasadnutia č. 31., č. 45., č. 49. mali slávnostný charakter. 
Prijaté uznesenia mali rôznorodý charakter a ich prehľad je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách: 
 

Počet prijatých uznesení (1.7.2017 - 31.12.2017) 

MsZ  29. 
27.7.2017 

30. 
23.8.2017           

31.    
slávnostn. 

32. 
27.9.2017 

33. 
4.10.2017 

34. 
25.10.2017 

35. 
13.11.2017 

36. 
13.12.2017 

Spolu 

volí 1 2   1 1 1 1 2 9 

schvaľuje 4 37   4 1 13 2 31 92 

ukladá                 0 

berie na vedomie (bnv) 1 9   1   6   8 25 

ruší 1       1 5 1   8 

žiada   1           1 2 

odvoláva   3             3 

uznáša sa   1           2 3 

konštatuje               2 2 

neschvaľuje   3       2 1 2 8 

poveruje 1               1 

menuje   1             1 

súhlasí   2             2 

neruší                 0 

spolu 8 59 0 6 3 27 5 48 156 
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Počet prijatých uznesení (1.1.2018 - 24.10.2018) 

MsZ  37. 
7.2.2018 

38. 
20.2.18           

39. 
6.3.18 

40. 
19.3.18 

41. 
25.4.18 

42. 
21.5.18 

43. 
30.5.18 

44. 
20.6.18 

45. 
27.6.18  

46. 
11.7.18 

47. 
1.8.18 

48. 
22.8.18 

49. 
slávn. 

50. 
24.10.18 

Spolu 

volí 1   1 1 2 1 1 1   1 1 1   2 13 

schvaľuje 1   27 5 34 8 14 15   31   26   18 179 

ukladá                             0 
berie na vedomie 
(bnv) 

1   9   8     8     2 22   8 58 

ruší           2   3           2 7 

žiada       1                   1 2 

odvoláva               1             1 

neodvoláva         1                   1 

uznáša sa     1         1           2 4 

konštatuje                             0 

neschvaľuje     2   1     6   3   3   3 18 

poveruje       1 2                   3 

menuje                             0 

súhlasí     1 1                     2 

nesúhlasí                           1 1 

neruší                             0 

predlžuje               1             1 

určuje                     2       2 

potvrdzuje 3         1                 4 

nepotvrdz.           1                 1 

spolu 6 0 41 9 48 13 15 36 0 35 5 52 0 37 297 
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Počet prijatých uznesení (6.12.2018 - 31.12.2018) 

MsZ  1. 
6.12.2018 

2. 
12.12.18 

3. 
28.12.18 

Spolu 

volí 1 6 3 10 

schvaľuje   22 23 45 

zriaďuje   2   2 

ukladá       0 
berie na vedomie 
(bnv) 

2 8   10 

ruší       0 

odvoláva   2   2 

žiada       0 

odvoláva       0 

uznáša sa   4   4 

konštatuje 2     2 

neschvaľuje   1 1 2 

poveruje   1   1 

zvyšuje   1   1 

menuje   1   1 

súhlasí       0 

neruší       0 

spolu 5 48 27 80 

 
 
Na tlačových zostavách sa počas kontroly 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. 
Kontrolou bolo zistené napr.: 
- uznesenia schvaľujúce kúpu, predaj majetku, prenájom majetku – sú uzatvorené príslušné zmluvy. 
Kontrolou zistené – zverejnenie príslušných zmlúv je na webovom sídle mesta, avšak sú prípady, že 
danú zmluvu nie je možné otvoriť, nakoľko nie je priložená príloha – napr.: KZ-010/2017, NZ-041/2017, 
NZ-033/2017, NZ-032/2017 (NZ-315/2013 áno).  
- nie je zverejnený Doplnok č. 1 k Štatútu Mesta Krompachy schválený uznesením č. 34/D.13 dňa 
25.10.2017, zverejnený je len Štatút schválený uznesením č. 8/C.25 dňa 26.8.2015;  
    nie je zverejnený Doplnok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta 
Krompachy schválený uznesením č. 36/C.31 dňa 13.12.2017, zverejnené len Zásady; 
    nie je zverejnený Doplnok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy 
schválený uznesením č. 42/C.1 dňa 21.5.2018; zverejnené Zásady vr. doplnku č. 1 – 4; 
    nie sú zverejnené správy o výsledku kontrol od 23.8.2018, nie je zverejnená správa o kontrolnej 
činnosti HK za rok 2018; nie je zverejnené stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2019, 2020-2021 – 
viď uznesenie č. 36/G.1 z 13.12.2017.  
Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení žiadam zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu všetkých  
dokumentov na webovom sídle mesta Krompachy. 
- uznesenia, ktoré primátorka mesta nepodpísala, nie je uvádzaný dôvod nepodpísania, či odporuje 
zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné.  
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- Správa o plnení uznesení nebola pravidelne predkladaná na zasadnutia mestského zastupiteľstva, čo 
nie je v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Krompachoch čl. 12 bod 1. účinným 
dňom 8.3.2012 v zmysle ktorého: 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.  
Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo predložené Plnenie uznesení MsZ v Krompachoch za 
obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017, mestské zastupiteľstvo predloženú správu zobralo na 
vedomie uznesením č. 34/C.1 dňa 25.10.2017.  
Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola predložená Správa o plnení uznesení MsZ  
v Krompachoch za obdobie od 1.3.2018 do 28.2.2019, ktorú mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie uznesením č. 6/C.1 dňa 10.4.2019.  
Tým, že správy o plnení uznesení neboli predkladané priebežne za celé kontrolované obdobie, možno 
konštatovať, že nie je spätná väzba pre mestské zastupiteľstvo či a ako sa uznesenia – úlohy vyplývajúce 
z uznesení - plnili, splnili. 
Odporúčam zvážiť či o vyhodnotení úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení bude informované mestské 
zastupiteľstvo, nakoľko v novo schválenom Rokovacom poriadku táto povinnosť nie je stanovená. 
 
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 (tlačové zostavy).  
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. 

 

 

V Krompachoch 13.06.2019 

                  
              Ing. Mária Tomašová 

                        hlavná kontrolórka  


