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Hlavná kontrolórka 
Mesta Krompachy 
 

Správa pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti 
 

Predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly, ktorá bola vykonaná v súlade  
so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, uzn. č. 2/E.14 z 12.12.2018. 

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

Kontrola platieb nájomného a dodržiavanie podmienok nájomných zmlúv za byty vo vlastníctve 
mesta Krompachy za rok 2018 
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzatvorených a v roku 2018 
platných nájomných zmlúv predovšetkým so zreteľom na samotnú úhradu platieb v nadväznosti na 
príjmovú časť rozpočtu. 
Povinnou osobou - Mestský úrad Krompachy, oddelenie majetku a regionálneho rozvoja. Kontrolou za 
kontrolované obdobie neboli zistené závažné nedostatky, z uvedeného je vypracovaná Správa 
o výsledku kontroly. 

V rámci nakladania s nájomnými bytmi mesto má účinné od 15.9.2016 VZN č. 7/2016 o prenajímaní 
mestských bytov v meste Krompachy v platnom znení (vrátane doplnkov), na ktorom sa uznieslo MsZ 
v Krompachoch uznesením č. 18/E.2 dňa 24.8.2016. Do účinnosti tohto všeobecne záväzného 
nariadenia bolo účinné VZN č. 3/2007 vrátane doplnkov (pred ním VZN č. 1/1996 vrátane doplnkov). 
V roku 2018 účinné a platné VZN určuje podmienky a postup pri prenajímaní bytov v bytových domoch, 
ktoré sú vo vlastníctve mesta Krompachy, vrátane bytov osobitného určenia v dome s opatrovateľskou 
službou. Čl. 6 tohto nariadenia určuje nájomcu bytu a v zmysle bodu 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 
vyplývajú z ustanovení § 687 a nasl. Občianskeho zákonníka. Čl. 6 bod 5. tohto nariadenia Nájomné 
a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu budú v nájomnej zmluve dohodnuté podľa ustanovení 
§ 696 a nasl. Občianskeho zákonníka. (zákon č. 40/1964 Zb.). 
 
Mesto Krompachy ako vlastník nehnuteľností, zapísaných na listoch vlastníctva, prenajíma byty, 
nebytové priestory, pozemky. 
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. 
V roku 2018 bytový fond vo vlastníctve mesta Krompachy tvorí 82 bytov: 
v správe Bytového hospodárstva mesta Krompachy, s.r.o.:  

- 15 b.j. na Námestí slobody - vybudované z prostriedkov ŠFRB 
- 42 b.j. na Maurerovej ulici: bytový dom A1 a bytový dom A2 - vybudované z prostriedkov ŠFRB 
- 5 bytov na Starej Maši 
- 5 bytov na ulici 29 augusta 

T.j. celkovo 67 bytov. 
v správe Bytového družstva Spišská Nová Ves: 

- 13 bytov v Dome s opatrovateľskou službou na Lorencovej ulici 
- 1 byt na Maurerovej ulici č. 790/17 

T.j. celkovo 14 bytov. 
v správe Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov: 

- 1 byt na Hlavnej ulici č. 1. 



Hlavný kontrolór – Správa pre MsZ o výsledku kontroly Strana 2 z 3 

 

V kontrolovanom období sú doložené doklady preukazujúce splnenie podmienok na pridelenie 
nájomných bytov postavených z prostriedkov ŠFRB. Odporúčam naďalej sledovať splnenie podmienok 
na pridelenie nájomných bytov postavených z prostriedkov ŠFRB – najmä čl. 4, čl. 7 VZN č. 7/2016 
v platnom znení, aby boli dodržané podmienky stanovené v zákone o dotáciách a podmienky 
stanovené v zmluve o poskytnutí dotácie. 

Čl. 7 bod 15. VZN: ...... . Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie mesto na osobitnom 
účte zriadenom na tento účel v banke.  
Mesto v nájomných zmluvách zahrnulo podmienku úhrady finančnej zábezpeky. Mesto vedie na 
bankovom účte č. ....... zriadenom v SLSP finančnú zábezpeku spolu za bytovú jednotku 15 b.j. a 42 b.j.. 
Stav na účte k 31.12.2018  - bankový výpis č. 15/2018 zo 7.12.2018 predložený pracovníčkou ako 
posledný v danom roku - činí 26 792,34 €.  V účtovníctve finančná zábezpeka pre 15. b.j. a 42 b.j. je 
vedená spoločne na jednom účte, nie je analyticky odčlenené.  

Čl. 7 bod 17. VZN: Mesto, ako vlastník bytu obstaraného podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v zn.n.p., je povinné počas lehoty vedenej v § 11 osa. 1 písm. a) 
štvrtého bodu umožniť po predchádzajúcom oznámení, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup 
do nájomných bytov zamestnancom ministerstva, príslušného úradu a iných kontrolných orgánov 
s cieľom výkonu kontroly technického stavu nájomného bytu: to platí aj pre nájomcu a osoby tvoriace 
jeho domácnosť, ktoré nájomný byt užívajú na základe nájomnej zmluvy podľa tohto zákona. 
Kontrolou nájomných zmlúv sa v časti „Niektoré povinnosti zmluvných strán“ o.i. uvádza: nájomca je 
povinný umožniť prenajímateľovi na základe jeho predchádzajúceho ohlásenia prístup do bytu s cieľom 
prekontrolovania technického stavu bytu a dodržiavania zmluvných podmienok.  
Nájomné zmluvy neupravujú právo na výkon kontroly podľa zmluvy o poskytnutí dotácie, v nadväznosti 
na zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní; t.j.  
- Zmluva č. 0100-PRB-2008 o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov uzatvorená podľa  
§ 51 Občianskeho zákonníka medzi Mestom Krompachy a Ministerstvom výstavby a regionálneho 
rozvoja SR z 29.4.2008, čl. IV bod 9 písm. g) Stavebník sa zaväzuje, že v nájomnej zmluve upraví právo 
pre výkon kontroly podľa § 5 ods. 1 písm. h) výnosu, (Výnos ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania) a taktiež   
- Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru uzavretá podľa ustanovení zákona č. 607/2003 Z.z. 
o Štátnom fonde rozvoja bývania v zn. n. p.  .... medzi Mestom Krompachy a Štátny fond rozvoja 
bývania z 23.9.2009 čl. VII. bod 7.8. ..... V prípade výstavby nájomných bytov, na ktoré dlžník použil aj 
dotačné prostriedky MVRR SR musí dodržať podmienky uvedené vo Výnose MVRR SR č. V-1/2003 
o regulácii cien nájomných bytov a vo Výnose MVRR SR č. V-1/2006 v zn.n.p..,.  
Odporúčam v nájomných zmluvách zabezpečiť uvedenie tohto práva.  
 
Občiansky zákonník ustanovuje, že nájomná zmluva obsahuje podmienky skončenia nájmu. VZN  
č. 7/2016 v čl. 11 stanovuje zánik nájmu bytu a bytové náhrady.  
V Zmluvách o nájme bytu v článku Zánik nájmu bytu sa uvádza: Nájom bytu zaniká:  
a) uplynutím času, na ktorý bol dojednaný;  
b) písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom, alebo  
c) písomnou výpoveďou zo strany prenajímateľa alebo nájomcu.   
Čiže v zmluvách sa uvádza, že písomnou výpoveďou nájomcu, pritom takýto spôsob Občiansky zákonník 
nedefinuje – v zmysle § 710 daného zákona ods. 1. Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi 
prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou. Písomnú výpoveď môže z dôvodov 
uvedených v § 710 a § 711 Občianskeho zákonníka podať len prenajímateľ. Takto má to mesto uvedené 
aj vo VZN č. 7/2016 čl. 11. 
V zmluvách o nájme bytu prenajímateľ stanovil mesačnú výšku nájomného za byt. V nájomnom nie je 
zahrnutá úhrada na plnenia poskytované s užívaním bytu, ktoré budú podrobne vyčíslené 
v evidenčnom liste. Pri každom nájomcovi je evidenčný list s vyčíslením nájmu, zálohových platieb za 
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elektrinu spoločných priestorov, vodné, stočné, zrážková voda a pod.. Zodpovedný pracovník vedie 
rozúčtovanie platieb na každý byt v členení: a) mesačné nájomné – základné, ostatné náklady, fond 
opráv a údržby, celkom; b) za výkon správy; c) úhrada za plnenia – elektrina spoločných priestorov, 
voda, zrážková voda; celkový mesačný predpis na byt. Evidenčný list je zaslaný nájomcovi na 
doručenku, resp. jeho prevzatie je potvrdené osobne podpisom. 

Kontrolou platieb nájomného za rok 2018 bolo zistené, že nájomné za kontrolované obdobie bolo 
uhradené – pri jednotlivých nájomných bytoch predpis nájomného zodpovedá platbe za kontrolované 
obdobie. 

Účtovanie platieb nájomného a poplatkov za služby spojené s bývaním je jednou celkovou sumou – 
celkový mesačný predpis na byt, tzn. na základe uvedeného nebolo možné jednoznačne preukázať 
jednotlivé zložky platieb – poplatok za správu, výška platieb v nadväznosti na splátku úveru zo ŠFRB, 
fond opráv a údržby, poplatky za služby spojené s bývaním. Odporúčam zaviesť prehľadný systém – 
analytické účty. Prehľad v jednotlivých zložkách nájomného je potrebný s ohľadom na preukaznosť 
príjmu z nájomného vo vzťahu k celkovej splátke úveru zo ŠFRB. 
 
V kontrolovanom období základná finančná kontrola bola na nájomných zmluvách, dodatkoch 
k nájomnej zmluve vykonaná v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
v zn.n.p.. 
   
Nájomné zmluvy a dodatky  k nájomnej zmluve v kontrolovanom období boli zverejnené na webovom 
sídle mesta Krompachy v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v zn.n.p..  

 

V Krompachoch 29.7.2019 

                  
              Ing. Mária Tomašová 

                        hlavná kontrolórka  


