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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku kontroly, ktorá bola vykonaná v súlade 
so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 – uznesenie č. 22/C.15 zo 07.12.2016. 

Kontrola – čerpanie finančných prostriedkov z fondu sociálneho, rezervného fondu, z fondu rozvoja 
bývania 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku kontroly. Povinnej osobe - Mestský úrad, oddelenie 
majetku a regionálneho rozvoja, Námestie slobody 8, Krompachy (ďalej len MsÚ, odd. MaRR), bol 
Návrh správy o výsledku kontroly doručený dňa 04.04.2017. Povinná osoba v určenej lehote do 
18.04.2017 mala podať oprávnenej osobe – hlavnej kontrolórke, 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. Povinná osoba v určenej lehote nepodala námietky. Kontrola bola 
ukončená Správou o výsledku kontroly a boli prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
V termíne do 31.05.2017  povinná osoba má predložiť hlavnej kontrolórke písomnú správu o splnení 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku,  
o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim 
podľa osobitného predpisu. Kontrolované bolo obdobie: 01.01.2015 – 31.12.2016. 
Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi mesta, týkajúce sa predmetu kontroly, so 
zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami a majetkom mesta.  

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. 
Navrhujem zrušiť Nariadenia MsZ v Krompachoch č. 4/1995 o Fonde rozvoja bývania a vypracovať 
Zásady v súlade s platnou legislatívou.  
Tvorba a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom bankovom účte. 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.  
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Stav účtu: k 01.01.2015  26 459,96 €   k 01.01.2016  39 796,80 €   
Stav účtu: k 31.12.2015              39 796,80 €  k 31.12.2016  88 948,42 € 
      
       rok 2015  rok 2016  
Príjmy €: splátky za odpredané byty                             
                 a priamy predaj nehnuteľnosti     6 451,86  12 062,54 
    vklad mesta - prebytok hospodárenia  
                 z predchádzajúceho roka       8 947,11  39 537,78  
    úrok                              3,18            7,08 
    Spolu príjmy:      15 402,15              51 607,40 
 
Výdavky €: poplatky banke:                         64,76           54,50 
       daň z úroku                               0,53            1,28 
       výdavky       2 000,00    2 400,00 
                    Spolu výdavky:       2 065,31     2 455,78 

Príjmy FRB za rok 2015 predstavujú 15 402,15 €:  

 Splátky za odpredané mestské byty v predchádzajúcom období, ich predaj schválilo mestské 
zastupiteľstvo : 
Kúpna zmluva č. 19/2014/KZ z 3.9.2014. V zmysle čl. VII. kúpna cena za odpredaný byt činí 
7 900 €, splátka vo výške 1 000 € v deň podpísania zmluvy, ostatné splátky kúpnej ceny do 14 
mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy: 13 x 500 €, 1 x 400 €, do 20. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca. Zo strany kupujúcehoj tieto zmluvné podmienky nedodržané – nepravidelné splátky 
v rôznej výške. Zo strany mesta zaslané výzvy na zaplatenie splátok kúpnej ceny dňa 19.5.2015 
– doručenka doporučene preukázaná, dňa 26.10.2015 – doručenka doporučene 
nepreukázaná. Splatené, posledná splátka 9.5.2016. Mesto započítalo preplatok z ročného 
vyúčtovania so splátkami na zaplatenie kúpnej ceny; nie je preukázané vzájomná dohoda 
o započítaní preplatku z vyúčtovania na úhradu kúpnej ceny za kúpu bytu. Mesto dňa 
13.5.2016 zaslalo na Okresný úrad, katastrálny odbor, Spišská Nová Ves podanie návrhu na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  
Kúpna zmluva č. 20/2014/KZ z 10.9.2014. V zmysle čl. VII. danej zmluvy kúpna cena za 
odpredaný byt činí 7 100 €, splátka vo výške 3 000 € najneskôr v deň podpísania zmluvy, zvyšok 
kúpnej ceny v pravidelných mesačných splátkach do 2 rokov odo dňa uzavretia zmluvy: 24 x 
170 €, 1 x 20 €, ktorých splatnosť je do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Zo strany 
kupujúceho tieto zmluvné podmienky nedodržané – splátky aj po termíne, v rôznej výške, 
Posledná splátka 21.10.2016. Mesto dňa 24.10.2016 zaslalo na Okresný úrad, katastrálny 
odbor, Spišská Nová Ves podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. 
Kúpna zmluva č. 21/2014/KZ z 10.9.2014. Dňa 30.1.2017 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k danej 
zmluve. V zmysle čl. VII. danej zmluvy kúpna cena za odpredaný byt činí 7 100 €, splátka vo 
výške 3 000 € najneskôr v deň podpísania zmluvy, zvyšok kúpnej ceny v pravidelných 
mesačných splátkach do 2 rokov odo dňa uzavretia zmluvy: 24 x 170 €, 1 x 20 €, ktorých 
splatnosť je do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Zo strany kupujúceho tieto zmluvné 
podmienky nedodržané – splátky aj po termíne, v roku 2016  rôznej výške, posledná splátka 
20.10.2016. Mesto dňa 24.10.2016 zaslalo na Okresný úrad, katastrálny odbor, Spišská Nová 
Ves podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.   
Príjem za odpredaný byt p. S .... vo výške 44,38 €.  
Celkový príjem z predaja v roku 2015 na bankový účet FRB činil 6 451,86 €.  
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 Mesto uskutočnilo dňa 22.6.2015 vklad na účet FRB vo výške 8 947,11 €, t.j. rozdelenie 
prostriedkov z prebytku za rok 2014 vo výške 10 % do FRB, čo je v súlade s uznesením 
mestského zastupiteľstva č. 7/E.6 zo 17.6.2014.   

 Výška úroku činila 3,18 €. 

Výdavky FRB za rok 2015 predstavujú 2 065,31 €: 
 Poplatky banke činili 64,76 €. 
 Daň z úroku činila 0,53 €. 
 Výdavok z FRB vo výške 2 000 €  na bankový účet mesta Krompachy. Ku kontrole bolo doložené: 

dňa 27.11.2014 (prezenčná pečiatka) došla na mesto Krompachy faktúra č. 201400200 (č. fa 
1693/14) z BHMK Krompachy na navýšenie Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 2 000 €, 
ktorá bola uhradená 30.1.2015. Refakturujú náklady spojené s odstránením navĺhania 
v bytovom dome A2 na Maurerovej ulici. Priložený interný doklad z 29.1.2015: v zmysle 
Nariadenia č. 4/1995 § 3  a § 4 bod 2 – kompetencie primátora žiadam uhradiť faktúru  
č. 1693/14 z 24.11.2014 na 2 000 € za vykonané opatrenia na odstránenie navĺhania 
vnútorných stien na bytovom dome A2 na Maurerovej ulici z prostriedkov fondu, podpísaný 
primátorkou mesta. (Nie je preukázané konkrétne čo a v akej výške sa robilo.) Jedná sa o bežný 
výdavok. Mesto postupovalo v zmysle VZN č. 4/1995, napriek tomu došlo k nesúladu so 
zákonom č. 182/1993 Z.z. v zn.n.p. §  30 v zmysle ktorého prostriedky FRB je povinnosť použiť 
len na rozvoj a obnovu bytového fondu, nie na jeho opravu a údržbu a o ich použití rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo.  VZN – musí byť súlad so zákonom. 
V prípade porušenia účelu použitia prostriedkov FRB alebo v prípade, ak by došlo k poskytnutiu 
alebo použitiu prostriedkov z FRB nad rámec oprávnenia, dôjde k porušeniu finančnej 
disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v zn.n.p.. 

Príjmy FRB za rok 2016 predstavujú 51 607,40 €:  

 Splátky za odpredané byty v predchádzajúcom období na účet FRB v roku 2016 v celkovej 
výške 6 6 212,54 €, predaj bytov schválilo mestské zastupiteľstvo. 
Dňa 17.5.2016 bola započítaná splátka úhrady na zaplatenie kúpnej ceny za odpredaj bytu 
s preplatkom z ročného vyúčtovania u p. S ... vo výške 256,34 € a u p. ... vo výške 103,64 €. 
Tieto finančné prostriedky v celkovej výške 359,98 € neboli odvedené na účet fondu rozvoja 
bývania, čo nie je v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. Dbať na opatrenie MF SR  
č. MF/16786/2007-31 z 8.8.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovnej osnove pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC v z.n.p., § 40 ods. 3.  
Príjem za predaný byt KZ č. 27/2016/KZ z 15.12.2016. Predaj bol schválený mestským 
zastupiteľstvom. Kupujúci uhradil kúpnu cenu vo výške 5 850 € v hotovosti a v celosti v súlade 
s príslušnou kúpnou zmluvou. 
Celkový príjem z predaja v roku 2016 na bankový účet FRB činil 12 062,54 € (6 212,54+5 850).  

 Mesto uskutočnilo dňa 8.4.2016 vklad na účet FRB vo výške 39 537,78 €, t.j. rozdelenie 
prostriedkov z prebytku za rok 2015 vo výške 20 % do FRB, čo je v súlade s uznesením 
mestského zastupiteľstva č. 14/B.19 z 22.3.2016.   

 Výška úroku činila 7,08 €. 

Výdavky FRB za rok 2016 predstavujú 2 455,78 €: 
 Poplatky banke činili 54,50 €. 
 Daň z úroku činila 1,28 €. 
 Výdavok z FRB na bankový účet mesta Krompachy v roku 2016 predstavoval 2 400 €. Ku 

kontrole bolo doložené: rozpočtové opatrenie č. 37 zo 16.11.2016, podpísané primátorkou 
mesta. Jedná sa o bežný výdavok. Mesto postupovalo v zmysle VZN č. 4/1995, napriek tomu 
došlo k nesúladu so zákonom č. 182/1993 Z.z. v zn.n.p. §  30 v zmysle ktorého prostriedky FRB 
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je povinnosť použiť len na rozvoj a obnovu bytového fondu, nie na jeho opravu a údržbu 
a o ich použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

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.  
V zmysle § 3 uvedeného zákona fond sa tvorí ako úhrn: 

a) povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu stanoveného zákonom ( § 4 ods. 1) ) 
b) ďalšieho prídelu vo výške: 

- dohodnutej v Kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise, najviac vo výške 0,5 % zo 
základu stanoveného zákonom ( § 4 ods. 1) )  

- sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do 
zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky ( § 7 ods. 5) ), najviac vo výške 
0,5 % zo základu stanoveného zákonom ( § 4 ods. 1) ) 

c) ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2) a 3). 
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. 

Tvorba a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom bankovom účte. 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..  

Stav účtu: k 01.01.2015  1 068,28 €   k 01.01.2016  1 190,19 €   
Stav účtu: k 31.12.2015              1 190,19 €  k 31.12.2016  1 520,12 € 

       rok 2015  rok 2016  
Príjmy €: tvorba SF      15 775,25  17 520,51 
    úrok                0,24            0,08                
    Spolu príjmy:      15 775,49  17 520,59  

Výdavky €: poplatky banke:                         78,60           70,20 
       na stravné lístky zamestnancom  13 672,62   13 136,41 
                    na regeneráciu pracovných síl      1 570,00     3 246,00 
       odmena životné jubileum         100,00           25,00 
       zdravotné pomôcky           232,36         265,53 

      Spolu výdavky:      15 653,58    17 190,66 

Príjmy sociálneho fondu za rok 2015 predstavujú 15 775,49 €:  

 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 SF v roku 2015 bola v celkovej výške 15 775,25 €. 
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Tvorba fondu bola mesačne pre všetkých zamestnancov vo výške 3 %, čo nie je v súlade 
s Kolektívnou zmluvou článok 24. Na tvorbe sa do decembra 2015 nepočítalo s dvoma 
funkcionármi. Nie je preukázané schválenie výšky percenta tvorby fondu, čo nie je v súlade so 
zákonom 152/1994 Z.z. v zn.n.p. § 3 a Kolektívnou zmluvou časť VI. článok 24, písm. a) a b). 
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľovalo rozpočet na príslušný rok, v ktorom vo 
výdavkoch prídel do sociálneho fondu bol udaný ako celkový objem finančných prostriedkov. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo záverečný účet mesta za rok 2015, v ktorom vo výdavkoch 
prídel do sociálneho fondu bol udaný ako skutočný celkový objem finančných prostriedkov. 
Nie je preukázané, napr. november 2015, december 2015 výpočet tvorby fondu, čo nie je 
v súlade so zákonom o účtovníctve v zn.n.p. § 8 ods. 1).  

 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 2015 bolo predložené v priebehu kontroly.  

 Výška úroku činila 0,24 €. 

Výdavky sociálneho fondu za rok 2015 predstavujú 15 653,58 €: 
 Poplatky banke činili 78,60 €. 
 Prevod finančných prostriedkov na stravu z účtu SF na účet mesta predstavoval 13 672,62 €. 

Hodnota stravného lístka v období január – marec 2015 predstavovala 3,20 €, z toho:  
zamestnávateľ 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 1,76 €; zo sociálneho fondu vo výške 0,74 € v zmysle 
Doplnku č. 6 ku Kolektívnej zmluve; zamestnanec hradí 0,70 € v zmysle Doplnku č. 6 ku 
Kolektívnej zmluve. Funkcionárom bola úhrada len za zamestnávateľa. Nepodieľali sa na 
tvorbe SF. Od 1.4.2015 nominálna hodnota lístka činila 3,40 €. Zamestnávateľ prispieval vo 
výške 55 % z ceny jedla, t.j. 1,87 €, zamestnanec vo výške 0,70 €, zo sociálneho fondu vo výške 
0,83 €. Od decembra 2015 úhrada zo SF aj pre funkcionárov, podieľajú sa na tvorbe.  
V mesiaci september 2015 bol zo SF príspevok na stravu za júl, august, september vo výške 
3 988,98 €. Kontrolou bolo zistené, príspevok na stravu za dané obdobie mal činiť 4 030,48 €, 
čo je o 41,50 € menej (50 stravných lístkov), čo nie je v súlade s Doplnkom č. 6 ku Kolektívnej 
zmluve. Doplnkom č. 6 ku Kolektívnej zmluve bol zmenený článok 26, nebol upravený článok 
24. 

 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 232,36 €, na regeneráciu pracovných síl zamestnancov v celkovej 
výške 1 570 €. 

Príjmy sociálneho fondu za rok 2016 predstavujú 17 520,59 €:  

 Tvorba SF v roku 2016 bola v celkovej výške 17 520,51 €. 
Tvorba fondu bola mesačne pre všetkých zamestnancov vo výške 3 %, čo nie je v súlade 
s Kolektívnou zmluvou článok 24. Nie je preukázané schválenie výšky percenta tvorby fondu, 
čo nie je v súlade so zákonom 152/1994 Z.z. v zn.n.p. § 3 a Kolektívnou zmluvou časť VI. 
článok 24, písm. a) a b). Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľovalo rozpočet na 
príslušný rok, v ktorom vo výdavkoch prídel do sociálneho fondu bol udaný ako celkový objem 
finančných prostriedkov.  

 Výška úroku činila 0,08 €. 

Výdavky sociálneho fondu za rok 2016 predstavujú 17 190,66 €: 
 Poplatky banke činili 70,20 €. 
 Prevod finančných prostriedkov na stravu z účtu SF na účet mesta predstavoval 13 136,41 €. 
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Hodnota stravného lístka predstavovala 3,40 €, z toho: zamestnávateľ 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 1,87 €; zo sociálneho fondu vo výške 0,83 € v zmysle Doplnku č. 6 ku Kolektívnej zmluve; 
zamestnanec hradí 0,70 € v zmysle Doplnku č. 6 ku Kolektívnej zmluve. 
Doplnkom č. 6 ku Kolektívnej zmluve bol zmenený článok 26, nebol upravený článok 24. 

 V súlade s kolektívnou zmluvou bol vyplatený finančný príspevok zamestnancom: pri 
príležitosti životného jubilea v celkovej výške 25,- €, na zdravotné potreby a protetické 
pomôcky v celkovej výške 265,53 €, na regeneráciu pracovných síl zamestnancov v celkovej 
výške 3 693,52 €, z toho na regeneráciu vo výške 3 246 €, vstupenky na kultúrne podujatie 
zaplatené príspevkom zo SF v sume 150 €; ostatné 297,52 €.  
Príspevky zo SF či už peňažného alebo nepeňažného charakteru sú predmetom dane z príjmov. 
Zdaneniu nepodliehajú len tie príspevky zo SF, ktoré zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v zn.n.p. definuje ako príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené.  
U zamestnancov, ktorí mali príspevky – plnenie zo SF, bolo vysporiadané vo výplate za príslušný 
mesiac, čo je v súlade so zákonom o dani z príjmov § 5 ods. 1) písm. f).   

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 01.01.2015         178,09 €  k 01.01.2016             33,48 €   
Stav účtu: k 31.12.2015           33,48 €  k 31.12.2016               158 360,82 € 

       rok 2015  rok 2016  
Príjmy €: z prebytku hospodárenia    80 523,98   158 151,14 
    úrok              38,63          234,14  
    Iné príjmy                0,00             53,10 
                 Spolu príjmy:      80 562,61   158 438,38  
       rok 2015  rok 2016  
Výdavky €: poplatky banke:                           57,60            65,00 
       daň                                   7,30            46,04 
       prevod na BÚ       80 642,32              0,00 
                    Spolu výdavky:       80 707,22          111,04 
 
Príjmy rezervného fondu za rok 2015 predstavujú 80 562,61 €:  

 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. 7/E.6 dňa 17.6.2015 schválilo rozdelenie 
prebytku hospodárenia za rok 2014 vo výške  80 523,98 € do RF, t.j. 90 % prostriedkov 
prebytku. Finančné prostriedky boli poukázané z bežného účtu mesta na bankový účet fondu 
dňa 23.6.2015 v súlade s daným uznesením. 

 Výška úroku činila 38,63 €. 

Výdavky rezervného fondu za rok 2015 predstavujú 80 707,22 €: 
 Poplatky banke činili 57,60 €. 
 Výška zrážkovej dane činila 7,30 €. 
 Dňa 9.12.2015 bol uskutočnený prevod medzi účtami vo výške 22 342,32 € z účtu rezervného 

fondu na účet mesta. („261“ – „221“). Na bankovom výpise sa uvádza ako neoprávnené 
výdavky - grant nemocnice. Pri bankovom výpise priložená kópia emailový list medzi 
zamestnancami – vyčíslený neoprávnený výdavok vo výške 22 342,32 €.  
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Dňa 17.12.2015 bol uskutočnený prevod medzi účtami vo výške 58 300 € z účtu rezervného 
fondu na účet mesta. („261“ – „221“). Pri bankovom výpise priložená kópia krycieho listu na 
úhradu faktúry č. 1669/15 vo výške 69 154,72 €. 
Nie je preukázané v oboch prípadoch schválenie mestským zastupiteľstvom použitie 
finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky, čo nie je v súlade s § 15 
ods. 2) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p.  ...  
O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo ... . Nie je preukázané skutočnosť 
použitia rezervného fondu, čo nie je v súlade so zákonom o účtovníctve. 
Podľa Výkazu FIN 1 – 12 – finančné príjmové operácie: „zapojené“ 58 300 €, pritom podľa 
bankových výpisov výška 58 300 + 22 342,32 = 80 642, 32 €.   („261“ –„221“) ?    
Podľa Výkazu FIN 1-12 výdavky kapitálového rozpočtu zo zdroja 46 v roku 2015 použité na 
úhradu: osobný automobil Dacia pre MsP vo výške 1 741,74 €, majetkovoprávne vysporiadanie  
pozemkov vo výške 31 042,43 €  (faktúry č. ...), rekonštrukcia a modernizácia – ihrisková 
zostava ( fa č. ...) vo výške 1 715 €. Zo zdroja 46 (kapitálové výdavky) bolo v roku 2015 uhradené 
celkovo 34 499,17 €. Zo zdroja 46 výdavkové operácie bolo v roku 2015 uhradené 7 380 € na 
úhradu splátok istiny 42 b.j..  
Z hospodárenia za rok 2015 vyplýva, bežný rozpočet je vykázaný ako prebytkový vo výške  
+ 404 424,25 €, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške - 193 335, 81 €, rozdiel finančných 
operácií vo výške + 68 469,07 €. Kapitálový rozpočet mohol byť krytý prebytkom bežného 
rozpočtu. Z rezervného fondu boli prevody 9.12. a 17.12.2015. Nebol dôvod na použitie RF na 
čerpanie investície.  
V prípade, ak sa prostriedky z rezervného fondu, ktoré prišli na účet mesta, nepoužijú, 
nevyčerpajú na kapitálové výdavky, vrátia sa na účet rezervného fondu. Ak sa nevrátia, 
z prebytku hospodárenia bude vylúčené aj to, čo bolo nedočerpané z RF, nemôže byť dvakrát 
prebytkové, zapojené do prebytku. 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. v zn.n.p. podľa 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. 

Príjmy rezervného fondu za rok 2016 predstavujú 158 438,38 €:  

 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. 14/B.19 dňa 22.3.2016 schválilo 
rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015 vo výške  151 151,14 € do RF, t.j. 80 % 
prostriedkov prebytku. Finančné prostriedky boli poukázané z bežného účtu mesta na bankový 
účet fondu dňa 6.4.2016 v súlade s daným uznesením. 

 Výška úroku činila 234,14 €. 

 Iné príjmy činili 53,10 €. 

Výdavky rezervného fondu za rok 2016 predstavujú 111,04 €: 
 Poplatky banke činili 65 €. 
 Výška zrážkovej dane činila 46,04 €. 

Mesto má viesť evidenciu rezervného fondu, ako aj peňažných fondov. 

Kontrolovaný subjekt overil každú pripravovanú operáciu predbežnou finančnou kontrolou, od 
1.1.2016 základnou finančnou kontrolou, či pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným 
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rozpočtom, so zmluvami alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými finančnými 
prostriedkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, 
účelnosť, účinnosť. Vzhľadom na kontrolné zistenia, aj keď finančná operácia bola overená, možno 
konštatovať v niektorých prípadoch jej vykonanie bolo „pro forma“. 

Na základe kontrolných zistení odporúčam kontrolovanému subjektu prijať opatrenia na nápravu 
zistených nedostatkov, najmä: 

1. 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. 
Termín: 31.5.2017     Zodpovedný:                            

2. Zabezpečiť odvod finančných prostriedkov vo výške 359,98 € na účet fondu rozvoja bývania  
a dbať na dodržiavanie opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8.8.2007, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre RO, PO, 
štátne fondy, obce a VÚC v z.n.p., § 40 ods. 3. 
Termín: 30.4.2017, stály    Zodpovedný: 

3. Zabezpečiť a dbať na preukaznosť schválenia, t.j. na základe čoho došlo k prevodu finančných 
prostriedkov z účtu fondu rozvoja bývania. Dbať na konkrétnosť účelu použitia prostriedkov 
fondu v súlade s platnou legislatívou, aby nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny. 
Termín: stály      Zodpovedný:  

4. Zabezpečiť preukaznosť schválenia výšky percenta tvorby sociálneho fondu v súlade s platnou 
legislatívou. 
Termín: 15.5.2017     Zodpovedný:                  

5. Zabezpečiť prehodnotenie Kolektívnej zmluvy v súlade s platnou legislatívou a prerokovať 
oboma stranami – za zamestnávateľ a za ZO Sloves pri MsÚ v Krompachoch. 
Termín: 15.5.2017     Zodpovedný:     

6. Dbať na dodržiavanie ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zn.n.p.               
Termín: stály      Zodpovedný:    

7. Dbať na správnosť výšky poukázania príspevku na stravu zo sociálneho fondu.  
Termín: ihneď, stály     Zodpovedný:    

8. Zabezpečiť a dbať, aby o schválení rezervného fondu a peňažných fondov rozhodlo mestské 
zastupiteľstvo v súlade s platnou legislatívou. 
Termín: ihneď, stály     Zodpovedný:    

9. Zabezpečiť a dbať na správnosť účtovania rezervného fondu peňažných fondov v súlade 
s platnou legislatívou. 
Termín: ihneď, stály     Zodpovedný:    

10. Zabezpečiť a dbať na preukaznosť skutočného použitia prostriedkov z rezervného fondu. 
Termín: ihneď, stály     Zodpovedný:    

11. Dbať, aby základná finančná kontrola nebola vykonávaná „pro forma“, zabezpečiť jej 
vykonanie v súlade s platnou legislatívou. 
Termín: ihneď, stály     Zodpovedný:   

12. Zabezpečiť evidenciu peňažných fondov. 
Termín: stály      Zodpovedný:    

13. Vedúci kontrolovaného subjektu (povinnej osoby) prijme prípadne ďalšie opatrenia na 
odstránenie príčin vzniku zistených nedostatkov, určí zamestnancov zodpovedných za zistené 
nedostatky a uplatní opatrenia voči nim podľa osobitného predpisu. 

 

V Krompachoch, dňa 20.4.2017 
        Ing. Mária Tomašová 
          hlavná kontrolórka 


