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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 II. polrok 2019, uzn. č. 10/D.18 dňa 20.6.2019. 

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 hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  

Povinná osoba: Mestské lesy Krompachy s. r. o., Maurerova 29, Krompachy. 
Vykonanou kontrolou za kontrolované obdobie nebolo u povinnej osoby zistené závažné porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov, týkajúcich sa predmetu kontroly, 
nebolo zistené nehospodárne a neefektívne nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami - je 
vypracovaná správa o výsledku kontroly.    

I. Postavenie a charakteristika obchodnej spoločnosti 
Obchodná spoločnosť Mestské lesy Krompachy s. r. o. (ďalej spoločnosť MsL) bola založená 30.10.2007 
na dobu neurčitú. Základným imaním spoločnosti pri jej založení bol peňažný vklad vo výške 6 639 €, 
ktorý bol v plnej výške splatený. Jediným spoločníkom a zakladateľom spoločnosti bolo a je Mesto 
Krompachy. Zmena základného imania nebola. Spoločnosť vykonáva činnosť prostredníctvom majetku, 
ktorý má od mesta prenajatý a to lesné pozemky s celkovou výmerou 1 084,94 ha - Komentár 
k výsledkom a bilancii spoločnosti; nebytové priestory – časť budovy na Maurerovej ulici č. 29, stojacej 
na pozemku parcely C KN 3017/1 – prenajatá celková výmera 89 m2 a skladové priestory s celkovou 
výmerou 16 m2 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2017/NZ zo dňa 2.1.2018. 

II. Hospodárenie obchodnej spoločnosti 
Hospodársky výsledok za rok 2018 predstavoval zisk vo výške 15 817,68 €. V predchádzajúcom období, 
t.j. za rok 2017 bol dosiahnutý zisk vo výške 7 061,05 €. Na základe rozhodnutia VZ dosiahnutý zisk 
v roku 2018 bol použitý na úhradu straty minulých rokov – na účet 429 a  do rezervného fondu – na 
účet 421.  
Stav záväzkov k 31.12.2018  predstavuje 22 919 €, z toho záväzky z obchodného styku 12 626 €, záväzky 
voči zamestnancom 2 104 €, záväzky voči poisťovniam 1 315 € (za mesiac december 2018, uhrádzajú 
sa v januári 2019), ostatné záväzky daňové 6 874 € (za mesiac december 2018, uhrádzajú sa v januári 
2019). Stav pohľadávok k 31.12.2018 činí 22 848 €, sú to krátkodobé pohľadávky z obchodného styku. 
Spoločnosť v roku 2018 zamestnávala 4 kmeňových zamestnancov – riaditeľ spoločnosti, 
ekonómka, lesná robotníčka, jeden pracovník ako bezpečnostný technik a súčasne technik požiarnej 
ochrany.  

III. Nájom nebytových priestorov, nájom lesných pozemkov 
Finančný prínos pre mesto  z činnosti obchodnej spoločnosti mal byť vo forme nájomného za prenájom 
nebytových priestorov a za prenájom lesných pozemkov a bol nasledovný:  
- za prenajaté pozemky vo výške 350  €/ štvrťrok, celkovo za rok 1 400 € v zmysle Zmluvy o prenájme 
lesných pozemkov na účely lesného hospodárstva v platnom znení - Dodatok č. 5 čl. III, ods. 1.. 
Spoločnosť faktúry za nájom  v roku 2018  uhradila. 
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- za prenájom nebytových priestorov vo výške 141,66 €/mesiac, celkovo za rok 1 699,92 € v zmysle 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov v platnom znení čl. V. bod 1.. Spoločnosť faktúry za nájom  
v roku 2018  uhradila.     
Úhrady nájmu boli po lehote splatnosti; v piatich prípadoch v lehote splatnosti. Podľa zmluvných 
podmienok v prípade, že nájomné nebude riadne a včas zaplatené, prenajímateľ je oprávnený 
vyžadovať od nájomcu zaplatenie úrokov z omeškania. Zo strany prenajímateľa nebolo realizované. 
Odporúčam zabezpečiť a dbať na úhradu dodávateľských faktúr v lehote splatnosti, aby nedošlo 
k zvýšeniu nákladov z dôvodu penalizácie, čím by došlo k nehospodárnemu a neefektívnemu 
vynaloženiu finančných prostriedkov.  
Medzi Mestom Krompachy, ako prenajímateľ a Mestské lesy Krompachy, s.r.o., ako nájomca, bola 
uzatvorená Dohoda o započítaní investícií a nájomného zo dňa 20.3.2018, účelom ktorej je započítanie 
vyčísleného nájomného a vynaložených nákladov na investície, ktorými došlo k technickému 
zhodnoteniu prenajatých priestorov. Danú Dohodu schválilo MsZ v Krompachoch uznesením č. 39/B.2 
dňa 6.3.2018. V zmysle Dohody bola nájomcom vystavená faktúra č. 201801028 (DFa č. 324/2018) dňa 
20.3.2018 v celkovej výške 4 816,30 € a ktorej časť vo výške 1 416,60 € bola prenajímateľom uhradená 
dňa 19.12.2018  v zmysle uzatvorenej Dohody. Ďalšia úhrada v zmysle Dohody vo výške 1 700 € bude 
v decembri 2019 a vo výške 1 700 € do konca roka 2020. Doba splatnosti je  do 31.12.2020. 

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. „Účtovníctvo účtovnej 
jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka 
vykonala inventarizáciu.“ 
Na základe Príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2018, vydanom primátorkou mesta 12.10.2018, bol dňa 12.11.2018 vydaný Príkaz 
riaditeľa Mestských lesov Krompachy s.r.o. na vykonanie riadnej inventarizácie majetku k 31.12.2018. 
Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie bola predložená dňa 22.1.2019 na Mesto Krompachy, 
oddelenie majetku a regionálneho rozvoja, v stanovenom termíne.  

Výnosy spoločnosti MsL v roku 2018 tvoria najmä príjmy z predaja drevnej hmoty. Náklady tvoria 
najmä výdavky za ťažbovú činnosť, na mzdy a odvody, na média – elektrina, plyn, voda, na spotrebný 
materiál – najmä na motorové vozidlo, výdavky na rekonštrukčné práce na novom objekte.   

IV. Ťažba a predaj drevnej hmoty 
Ťažba dreva bola vykonávaná dodávateľským spôsobom – ťažbármi. Výber dodávateľov na ťažbu dreva 
a približovanie sa uskutočnil na základe rokovacieho konania s príslušnými oslovenými uchádzačmi, 
vrátane obhliadky terénu - pracoviska. Prioritou bola kvalita za kompletnú dodanú službu, so zreteľom 
na cenu a dlhodobé skúsenosti s vybratými dodávateľmi. S ťažbármi je uzatvorená Zmluva o dodaní 
služieb v lesníckych činnostiach (ďalej  len Zmluva), ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zadávací list – 
vykonanie ťažbových prác v JPRL (jednotky priestorového rozdelenia lesa, t.j. dielec alebo porast) podľa 
vydaných súhlasov na ťažbu; prílohu zmluvy tvorí Dohoda o dodržaní všeobecne záväzných a osobitých 
podmienok pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách Mestských lesov Krompachy s.r.o.. 
Spoločnosť uzatvorila päť zmlúv na ťažbovú činnosť, t.j. s piatimi dodávateľmi. Celkové náklady za 
ťažobné činnosti v roku 2018 činili 39 325,75 €.  Je vedená Evidencia vyznačených stromov určených 
na výrub s príslušným popisom, ako aj je vydaný Súhlas na ťažbu dreva s príslušným vyznačením. 
Ťažbár je povinný vyťaženú hmotu zmerať a označiť, čím si robí evidenciu o vyťažených m3. 
Zodpovedný pracovník mestských lesov preberá drevo od ťažbára na odvoznom mieste. Vystavuje sa 
lístok za účelom zaznamenania ťažby, tzv. „číselník“, kde je zaznamenané JPRL, v ktorej sa uskutočnila 
ťažba, druh dreva, množstvo v m3, dátum ťažby, dátum prebratia, podpis ťažbára a zodpovedného 
pracovníka.  
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20160701#paragraf-32
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U dodávateľských faktúr č. 201802002 vo výške 500 €, č. 201802005 vo výške 1 500 €, č. 201802009 vo 
výške 250 € je uvedené „za vykonané práce na nebytových priestoroch vo Vašej správe – zámočnícke 
a zváracie práce“ resp. „fakturujeme Vám stavebné práce“, resp. „podľa objednávky“ – nie je uvedený 
rozsah, merná jednotka, čo konkrétne, nie je priložená objednávka. V prípade, že faktúra vystavená 
dodávateľom nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo k nej nebudú priložené 
doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť dodávateľovi na 
doplnenie. Žiadam do budúcna zabezpečiť. 
 
Spoločnosť MsL v priebehu roka 2018 zabezpečila v oblasti pestovnej činnosti: prípravu plôch na 
obnovu lesa na ploche 34,25 ha, prirodzenú obnovu lesa na ploche 5,73 ha a umelú obnovu lesa na 
ploche 2,86 ha, kde bolo vysadených 13 200 ks obaľovaných sadeníc. Ďalej bol uskutočnený výsek 
krovia a drevín na ploche 16,13 ha, prerezávky na ploche 5,57 ha, ochrana MLP proti burine na ploche 
0,76 ha a ochrana MLP proti zveri na ploche 0,55 ha.  

Je vedená evidencia predaja sortimentov surového dreva podľa drevín. Predaj dreva jednotlivým 
odberateľom bol vyfakturovaný. Výnosy z predaja drevnej hmoty v roku 2018 na základe 
odberateľských faktúr predstavovali celkom 152 028,60 €, z toho za odber „samovýroba, palivové 
drevo, manipulačný odpad“ 7 694,70 €. Súčasťou odberateľskej faktúry je Preukaz pôvodu dreva na 
prepravu a spracovanie. Pri odbere dreva „samovýroba“, t.j. svojpomocne bol vystavený Súhlas na 
prípravu dreva svojpomocne, ktorý obsahoval potrebné náležitosti. Zo strany odberateľov za predaj 
drevnej hmoty v roku 2018 nebolo k 31.12.2018 uhradené 22 848,76 €. Odporúčam ku koncu 
kalendárneho roka vzájomné odsúhlasenie pohľadávky s odberateľom. 
 
 
 

V Krompachoch 10.01.2020 

                  
                  
    Ing. Mária Tomašová 

                           hlavná kontrolórka  

 

 

 

 
 
 

 


