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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch o kontrolnej činnosti 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku následných finančných kontrol, ktoré boli 
vykonané v zmysle mestským zastupiteľstvom schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 
a poverenia na vykonanie kontroly v zmysle schváleného plánu – uznesenie č. 2/D.13  
a č. 2/I.1, oba z 15.12.2014.  
 
 
NFK – výdavky na jednorazové dávky sociálnej pomoci 

Kontrolou bolo sledované dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných 
predpisov mesta Krompachy: zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších 
zmien a doplnkov účinným do 1.1.2014, ktorý bol zrušený predpisom zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci 
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov platným od 12.12.2013, účinným od 
1.1.2015; vnútorný predpis VZN mesta Krompachy č. 2/2009 o postupe pri poskytovaní jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Krompachy v platnom znení. 
Vykonanou kontrolou za kontrolované obdobie nebolo v kontrolovanom subjekte zistené závažnejšie 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov, týkajúcich sa predmetu 
kontroly. V dôsledku toho je vypracovaný záznam o výsledku následnej finančnej  kontroly. 
Kontrolovaný subjekt neprijíma opatrenia. 

Mesto Krompachy môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej pomoci, resp. jednorazovú dávku 
sociálnej pomoci v zmysle platnej legislatívy. V zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. ustanovenie § 27 Obec 
a) rozhoduje o jednorazovej dávke, b) poskytuje fyzickým osobám poradenskú činnosť v oblasti hmotnej 
núdze. Od 1.1.2010 je v účinnosti VZN č. 2/2009, ktoré stanovuje postup a podmienky podľa ktorých je 
možnosť poskytnúť dávky a rozhodnúť o výške tejto dávky. Uvedené VZN bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 26/D-1 dňa 15.12.2009. 
V zmysle VZN č. 2/2009 občan, ktorý má na území mesta trvalý pobyt a nemá voči mestu žiadne 
finančné záväzky, resp. pravidelne spláca záväzok na základe splátkového kalendára – čl. 2 bod 1. písm. 
a) a b), môže kedykoľvek písomne požiadať o sociálnu pomoc. Žiadosť sa preskúma, či sú splnené 
podmienky na poskytnutie dávky čl. 5 bod 1. až 4.. O poskytnutí  rozhoduje primátor mesta v rámci 
schváleného rozpočtu a podkladov z príslušného oddelenia – čl. 5 bod 5. Žiadateľovi písomnou formou 
sa vydá stanovisko k predloženej žiadosti – čl. 5 bod 6.. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny 
nárok – čl. 2 bod 2.. Prostriedky na poskytnutie dávky sa rozpočtujú. Pracovník MsÚ vedie evidenciu 
o poskytnutí dávok. 

V roku 2014 boli na mesto Krompachy podané 2 žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci. Žiadosti boli 
preskúmané príslušným pracovníkom mestského úradu. V oboch prípadoch bolo vydané rozhodnutie 
o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na základe splnenia požadovaných podmienok 
a schválených finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2014.  
K žiadostiam sú doložené doklady o príjme žiadateľa, resp. ďalších posudzovaných osôb; resp. ďalšie 
doklady, údaje požadované zo strany poskytovateľa. Zodpovedný referent zo šetrenia spísal Záznam 
z prešetrenia sociálnych a príjmových pomerov, dal stanovisko k žiadosti s odporúčaním navrhovanej 
výšky, ktorú schvaľuje štatutárny orgán – primátorka mesta. Poskytnuté finančné prostriedky boli 
zúčtované, sú podložené pokladničnými bločkami, ktoré boli predložené príjemcom dávky. Účel, na 
ktorý sa dávka požadovala a bol v rozhodnutí uvedený, v jednotlivých prípadoch bol dodržaný.    
Pokladničné doklady obsahujú náležitosti v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. 
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly bolo zabezpečené, čo je v súlade so zákonom č. 502/2001 
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornou audite v z.n.p..  
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Rozpočtované a mestským zastupiteľstvom schválené finančné prostriedky v roku 2014 predstavovali 
výšku 1 000,- €, skutočnosť  činila 250,- €, t.j. čerpanie činí 25 %. 

Odporúčam VZN č. 2/2009 aktualizovať v súlade s platnou legislatívou. 

 

NFK – dodržania účelnosti a podmienok poskytnutia finančných prostriedkov Európskej únie na 
Hnedý priemyselný park 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt – 
Mestský úrad Krompachy, príjme v stanovenom termíne opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov. V termíne do 31.7.2015 má predložiť hlavnému kontrolórovi 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; termín na predloženie neprešiel. 

Mesto Krompachy sa v roku 2009 sa rozhodlo realizovať investičnú akciu „hnedý priemyselný park“. 
Na jej realizáciu sa uchádzalo o získanie finančných prostriedkov zo schválených zdrojov nenávratného 
finančného príspevku poskytnutého zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Sektorového 
operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  Opatrenie 1.2 OP KaHR – „Podpora 
spoločných služieb pre podnikateľov - podpora budovania hnedých a zelených priemyselných parkov“ 
podľa výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 12.10.2009, kód výzvy KaHR – 12VS 
– 0901 a na základe schválených stavebných projektov a súvisiacej stavebnej dokumentácie pre danú 
investičnú akciu. 
 

KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ; PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 
Zmluvu o spolupráci pri realizácii investičnej akcie – hnedý priemyselný park SEZ Krompachy a.s. (ďalej 
Zmluva o spolupráci) uzatvorená medzi Mestom Krompachy (podpísaná dňa 19.11.2009) 
a spoločnosťou SEZ Krompachy a.s. (podpísaná dňa 7.12.2009) z dôvodu:  

bod 2.1.1. prejaveného spoločného záujmu na realizácii rekonštrukcie a prestavby vybraných 
výrobných hál vrátane infraštruktúry Priemyselného parku tvoriaceho výrobný areál podniku SEZ, ... 
bod 2.1.2.  príležitosti Mesta zrealizovať v prípade pridelenia finančných prostriedkov získaných zo 
schválených zdrojov nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) ...... investičnú akciu 
rekonštrukcia a prestavba vybraných výrobných hál vrátane časti infraštruktúry - ... 
bod 2.1.3. potreby stanovenia podmienok spoločného postupu pri realizácii investičnej akcie podľa 
tejto Zmluvy. 
Zmluva o spolupráci v zmysle bodu 9.5. je platná a účinná okamihom jej podpísania obidvoma 
zmluvnými stranami za podmienky, že jej text bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
Mesta Krompachy.  
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej MsZ) uznesením (ďalej uzn.) č. 13 mim./B-1 z 18.11.2009 
schválilo Zmluvu o spolupráci pri realizácii investičnej akcie – hnedý priemyselný park SEZ Krompachy 
a.s., čo je v súlade s uvedeným bodom zmluvy o spolupráci. V zmysle bodu 5.1. .... táto Zmluva sa 
uzatvára na dobu neurčitú. 
V zmysle bodu 4.1.7. sa zmluvné strany zaväzujú najneskôr do podania žiadosti o NFP SOP KaHR – Kód 
výzvy KaHR – 12VS – 0901 uzavrieť  spolu Budúcu zmluvu, predmetom ktorej bude:  
- predaj nehnuteľností, špecifikovaných v Prílohe č. 1, SEZ ako budúci predávajúci, Mesto ako budúci 
kupujúci za cenu zodpovedajúcu trhovému oceneniu podľa znaleckého posudku vypracovanému 
súdnym znalcom nie staršieho ako 3 mesiace, ... 
- zriadenie vecného bremena v prospech Mesta k pozemkom vo vlastníctve SEZ, cez/na/alebo ponad 
ktoré sú vybudované externé inžinierske siete, ... . 
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MsZ prijalo 26.1.2010 uzn. 14 mim./D-1 podľa ktorého schvaľuje zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na 
predaj nehnuteľností v k.ú. Krompachy zapísané v LV . 1754 ..... medzi budúcim predávajúcim SEZ 
Krompachy a.s (ďalej SEZ) ... a budúcim kupujúcim Mestom Krompachy (ďalej Mesto) ... za účelom 
realizácie HPP; cena bude stanovená dohodou – určená znaleckým posudkom v zmysle Vyhl. MS SR  
č. 492/2004. 
Uznesením č. 27/D-12 z 2.2.2010 bola schválená zmena uzn. 13 mim./D-1 – týka zmeny číslovania 
parciel a mení sa výmera parciel. 

Dňa 3.2.2010 bola uzatvorená medzi Mestom ako budúci kupujúci a SEZ ako budúci predávajúci Zmluva 
o uzatvorení budúcej zmluvy. Mesto podá do 15.2.2010 na Ministerstvo hospodárstva SR žiadosť 
o poskytnutie NFP zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ďalej EÚ). Jednou z príloh k podaniu 
žiadosti je predloženie zmluvy o budúcej zmluve, ktorou si budúci kupujúci zabezpečí nadobudnutie 
vlastníctva k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť projekt realizovaný. 

Kúpna zmluva medzi SEZ Krompachy a.s. ako predávajúci (podpísaná 22.10.2010) a Mestom 
Krompachy ako kupujúci (podpísaná 9.11.2010) bola uzatvorená na kúpu nehnuteľností (pre areál 
HPP). V zmysle čl. II bod 1. Cena nehnuteľností, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán vo výške určenej znaleckým posudkom a jej celková cena po zaokrúhlení je 
1 580 000,00 €. Daná kúpna zmluva bola schválená MsZ uzn. č. 33/E-16 dňa 19.10.2010. K uvedenej 
kúpnej zmluve boli dodatky v počte 3 podpísané oboma zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 zo 
6.12.2010 – týka zmeny čl. III. bod 1. Vecné bremeno, čl. IV. Bod 1. Všeobecné ustanovenia. Dodatok 
č. 2 zo 17.2.2011 – týka zmeny v čl. II. Kúpna cena a spôsob jej úhrady, bod 1. – celková cena vo výške 
1 575 823,84 €. Dodatok č. 3 z 25.7.2011 – týka zmeny čl. I bod 1.2., zmeny čl. II. Kúpna cena a spôsob 
jej úhrady, bod 1. – celková cena vo výške 1 510 000,00 €, bod 2. týka platby. Dodatky ku kúpnej zmluve 
neboli schvaľované v MsZ. Na základe znaleckého posudku č. 108/2011 z 13.7.2011 vyhotovenom Ing. 
Ľ. Vincom všeobecná hodnota majetku činí 1 505 683,84 €, po zaokrúhlení 1 510 000, 00 €. 
Dňa 12.9.2011 došla faktúra KDF č. 899/11 od dodávateľa SEZ, splatná 11.12.2011, ktorý na základe 
kúpnej zmluvy a dodatku č. 3 fakturuje odpredaj nehnuteľností po zaokrúhlení vo výške 1 510 000,00 
€. Úhrada bola uskutočnená 15.12.2011, t.j. tri dni po termíne splatnosti, predbežná finančná kontrola 
bola uskutočnená, daná faktúra bola zverejnená na webovom sídle Mesta dňa 15.2.2012, resp. 
7.9.2011 pritom došla 12.9.2011. 
 
Výdavky (€) na základe:   - Zmluvy o NFP   - aktuálnej hodnoty  

zo znaleckého posudku 
nákup pozemkov     223 675,35     229 057,23 
nákup budov, objektov, al. ich častí   125 681,20    
nákup budov, objektov urč. na likvid.    1 226 467,29               1 276 626,61 
celkovo                 1 575 823,84               1 505 683,84 
 
V Žiadosti o platbu (ďalej ŽOP) č. 1 - predfinancovanie (zaslaná 28.9.2011) si Mesto nárokovalo  na 
1 500 301,96 € (223 675,35 + 1 276 626,61), z toho bolo Mestu uhradené 95 %, t.j. 1 425 286,86 €, 5% 
vo výške 75 015,10 € bolo spolufinancovanie Mesta. Fakturovaná suma 1 510 000 € mínus nárokovaná 
suma 1 500 301,96 € = 9 698,04 € je neoprávnený výdavok. Výdavok Mesta činí 5 % spolufinancovanie 
plus neoprávnený výdavok spolu 84 713,14 €, z toho 9 698,04 € preplatil Mestu SEZ. 
 
Na zmluvách a dodatkoch so SEZ nie je preukázané vykonanie predbežnej finančnej kontroly (ďalej 
PFK), čo nie je v súlade s § 2 ods. 2) písm. j) „finančnou operáciou príjem alebo použitie verejných 
prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.“, § 6 
ods. 1) a § 9 ods. 1) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.. 
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MsZ dňa 2.2.2010 prijalo uznesenie 27/D-11, v ktorom schvaľuje:  
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia .... na realizáciu HPP, ktorý je realizovaný mestom 

Krompachy; 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 

485 621,38 €. 
Toto uznesenie bolo zrušené uzn. č. 15 mim./B-1 dňa 9.2.2010 a prijaté uzn. č. 15 mim./C-2, v ktorom 
schvaľuje: a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia .... 
      b) zabezpečenie realizácie ... 
                   c) financovanie projektu ............., t.j. vo výške 493 922,44 €. 

Dňa 12.10.2009 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadosti v rámci Opatrenia 1.2, názov Podpora 
spoločných služieb pre podnikateľov OP KaHR, súčasťou výzvy boli príslušné dokumenty. Mesto 
Krompachy zaslalo žiadosť o NFP, ktorá bola dňa 23.2.2010 zaregistrovaná. Po vydaní rozhodnutia 
podľa § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva zo dňa 16.6.2010 došlo dňa 13.7.2010 k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, číslo zmluvy:VS-5/2010-KaHR, medzi Ministerstvom hospodárstva a výstavby SR 
v zastúpení Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej SARIO) ako poskytovateľ 
a Mestom Krompachy ako prijímateľ. Zmluva upravuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti 
zmluvných strán pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu HPP Krompachy a jej účelom je 
spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú 
príslušné prílohy. 
V zmysle bodu 3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli:  
a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 9 874 272,46 €,  
b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 9 380 558,83 €, čo predstavuje 95 % z celkových 
oprávnených výdavkov, ... 
c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov .... , 
d) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu 
neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 €.  
V zmysle bodu 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 
schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ... . 
 
Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (bod 6.) boli robené na základe žiadosti o povolenie vykonania zmeny 
v Zmluve o poskytnutí NFP prostredníctvom Dodatkov, ktorých bolo celkovo 14.  

Na základe ukončenia verejného obstarávania (ďalej VO) na zhotoviteľa stavby a po odsúhlasení 
administratívnej kontroly na VO riadiacim orgánom bol vyhotovený dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí 
NFP, kde sa menila príloha č. 2 Zmluvy o NFP – predmet podpory, t.j. menil sa rozpočet a išla 
„vysúťažená“ cena stavby, ktorá predstavovala 5 495 076,- €  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v zmysle 
§ 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zn. n. p. z 20.8.2012, pritom predpokladaná 
hodnota zákazky na cenu stavby v zmysle Zmluvy o NFP bola vo výške 8 298 448,62 €, t.j. realizácia 
nových stavieb 7 711 412,76 €, rekonštrukcia a modernizácia stavieb 587 035,86 €. 
V zmysle Dodatku č. 9 z 19.3.2014 sa mení článok 3 nasledovne:  
a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 7 041 268,10 €,  
b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 6 689 204,69 €, čo predstavuje 95 % z celkových 
oprávnených výdavkov, ... 
c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov .... , 
d) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu 
neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 €. 
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Z dodatku č. 9 vyplýva, že Mesto má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 352 063,40 €. MsZ uzn. č. 15 mim./C-2 schválilo 
financovanie Projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 493 922,44 €. 
Zmena uznesenia nebola vykonaná.  
Na Zmluve o NFP a dodatkoch nie je preukázané vykonanie PFK 
 
Na základe VO úspešným uchádzačom sa stal INGSTEEL&DOPRASTAV&VION&PSJ Hydrotranzit – 
združenie. S úspešným uchádzačom zastúpené spoločnosťou INGSTEEL ... (ako zhotoviteľ) a Mestom 
Krompachy ..... (ako objednávateľ) bola uzatvorená Zmluva o dielo č. ZoD/014/2013, vrátane príloh, 
podpísaná 11.9.2013. Zmeny a doplnky bolo možné robiť písomnou formou so súhlasom oboch 
zmluvných strán (čl. XII. bod 12.5.). Bolo uzatvorených 6 dodatkov k danej zmluve. 
V zmysle čl. IV. Cena bod. 4.1. Cena v € za vykonané práce  ..... vo výške 5 495 076,- €. V zmysle Dodatku 
č. 2 z 29.9.2013 bola cena upravená na 5 465 444,26 €. 
Na ZoD/01/2013 a dodatkoch č. 1 – č. 6 nie je preukázané vykonanie PFK, čo nie je v súlade s § 2 ods. 
2) písm. j) ,§ 6 ods. 1) a § 9 ods. 1) zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p.. 
Zmluva a dodatky sú zverejnené na web sídle Mesta, pri dodatku č. 2 nie je uvedené, že bola zmena 
výšky ceny za dielo. 
 
Na základe žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o NFP sa menil rozpočet len v jednotlivých 
položkách, tzn. celková cena diela ostáva nedotknutá. Tieto zmeny sú premietnuté v Dodatku č. 3,  
č. 4, č. 5, č. 6 a nemajú dopad na výšku zmluvnej ceny. 

ŽIADOSTI O PLATBU (ďalej ŽOP): 
Zhotoviteľom boli vystavené súpisy vykonaných prác za príslušné obdobie, ktoré boli následne 
obojstranne skontrolované a odsúhlasené zhotoviteľom a objednávateľom, a technickým dozorom 
investora. Na základe odsúhlasených súpisov prác zhotoviteľ vystavil objednávateľovi faktúru na 
finančnú čiastku zodpovedajúcu vykonaným prácam za dané obdobie. Daná faktúra bola 
objednávateľom odsúhlasená, bol vyhotovený krycí list a náležitosti v zmysle interných predpisov 
mesta, je preukázané vykonanie predbežnej finančnej kontroly, zverejnenie na webovom sídle mesta. 
Faktúry dodané zhotoviteľom INGSTEEL, spol. s r.o.: 
KDF       výška €  úhrada  splatnosť došlo dňa 
č. 26/14      446 166,36   11.03.2014 01.03.2014 15.01.2014 
č. 849/14   1 045 044,31  02.10.2014 05.08.2014 10.06.2014 
č. 1016/14     463 293,82  27.10.2014 09.09.2014 14.07.2014 
č. 1291/14  1 296 053,66  20.11.2014 10.11.2014 17.09.2014 
č. 1484/14  1 075 064,44  19.12.2014 14.12.2014 21.10.2014 
č. 1610/14      713 196,31  19.12.2014 06.01.2015 11.11.2014 
č. 1773/14      416 050,38  19.12.2014 03.02.2014 17.12.2014 

Mesto podalo 17 žiadostí o platbu - formou predfinancovanie, zúčtovanie predfinancovania, záverečná 
ŽOP – refundácia. 
Zo strany poskytovateľa NFP boli uskutočňované kontroly na mieste k jednotlivým ŽOP na 
nárokované oprávnené výdavky za účelom dodržania zmluvných podmienok. Z jednotlivých kontrol 
boli vypracované správy, podrobne obsahujúce zistenia - z kontroly účtovných dokladov, kontroly 
projektovej dokumentácie a dodržania znenia Zmluvy o poskytnutí NFP, kontroly skutočného 
dodania tovarov, vykonaných prác a poskytnutia služieb v rámci danej ŽOP, kontroly publicity 
projektu. Kontroly boli robené aj fyzicky priamo v areáli HPP. 
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Faktúra            
č. 

ŽOP 
č. 

Výška fa od 
zhotoviteľa 

Úhrada fa 
dodávateľovi 

Mestom 
nárokovaná ŽOP 

(oprávnený 
výdavok uznaný 

rozh. org.) 

95 %                     
z nárokovanej 

ŽOP 

5 %                       
z nárokovanej 

ŽOP 

Poukázané na 
účet Mesta 

Výška fa od zhotoviteľa 
mínus                       

Mestom nárokovaná ŽOP 
=  suma nárokovaná               

v záverečnej ŽOP  

26/14  3 446 166,36 11.03.2014 446 166,36 423 858,04 22 308,32 423 858,04 0,00 

849/14  5 1 045 044,31 02.10.2014 1 037 638,87 985 756,92 51 881,95 985 756,92 7 405,44 

1016/14 6 463 293,82 27.10.2014 463 293,82 440 129,13 23 164,69 440 129,13 0,00 

1291/14 10 1 296 053,66 20.11.2014 1 265 019,66 1 201 768,68 63 250,98 1 201 768,68 31 034,00 

1484/14 11 1 075 064,44 19.12.2014 973 440,28 924 768,27 48 672,01 924 768,27 101 624,16 

1610/14 13 713 196,31 19.12.2014 686 503,92 652 178,72 34 325,20 652 178,72 26 692,39 

1773/14 17 416 050,38 19.12.2014 416 050,38         

  17             166 755,99 

spolu bez ŽOP 17 5 038 818,90   4 872 062,91 4 628 459,76 243 603,15 4 628 459,76   

                

spolu vr. ŽOP 17 5 454 869,28   5 288 113,29       582 806,37 

                

899/11 1 1 510 000,00 15.12.2011 1 500 301,96 1 425 286,86 75 015,10 1 425 286,86   

                

spolu ŽOP                     
3,5,6,10,11,13,1 6 548 818,90   6 372 364,87 6 053 746,62 318 618,25 6 053 746,62   

spolu ŽOP 
3,5,6,10,11,13,1,17 6 964 869,28   6 788 415,25       6 955 171,24 
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V jednotlivých ŽOP si Mesto nárokovalo len oprávnené výdavky, ktoré neboli predmetom žiadosti 
o zmenu. Výdavky, ktoré boli predmetom žiadosti o zmenu si Mesto nárokovalo v záverečnej ŽOP – 
refundácia, ktorá do t.č. nie je uzatvorená, tým ani preplatená, tzn. na Mesto nebolo doručené 
Oznámenie záverov administratívnej kontroly predloženej záverečnej žiadosti o platbu. 
 
Celková nárokovaná suma v záverečnej ŽOP (predmetom refundácie) sa rovná 582 806,37 €, z toho 
suma 416 050,38 € je posledná faktúra od zhotoviteľa  a suma 166 755,99 € sú nárokované výdavky, 
ktoré boli predmetom žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP a dodatkov č. 4, č. 5, č. 6 k Zmluve o dielo.  

Suma 6 955 171,24 € predstavuje 100 % výšku nárokovanej ŽOP, z toho poukázané na účet mesta  
6 053 746,62 €, spoluúčasť Mesta 318 618,25 €, suma nárokovaná v záverečnej ŽOP 582 806,37 €.                                                                                    

Z 95 % nárokovanej ŽOP bolo 85 % hradené z európskych fondov a 10 % zo štátneho rozpočtu. 
 

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
V zmysle Zmluvy o spolupráci so SEZ bod: 
4.1.2. sa SEZ zaväzuje v plnom rozsahu znášať všetky náklady súvisiace s prípravou žiadosti 
o poskytnutie NFP  v rámci opatrenia 1.2 SOP KaHR ďalej len „žiadosť“), ako aj s prípravou Projektu 
vrátane jeho príloh, a to najmä náklady: 

- na spracovanie stavebných projektov, 
- na práce súvisiace s posudzovaním a schválením stavebných projektov, 
- na spracovanie a posúdenie žiadosti a Projektu vrátane jeho príloh v rámci opatrenia 1.2 SOP 

KaHR, 
- na spracovanie geometrického plánu a na oddelenie parciel, 
- súvisiace s potrebnými výpismi z katastra nehnuteľností. 

4.1.3. sa SEZ zaväzuje v plnom rozsahu znášať a uhradiť všetky neoprávnené náklady súvisiace 
s prípravou a realizáciou Projektu podľa opatrenia 1.2 SOP KaHR. 
4.1.4. sa SEZ zaväzuje na základe osobitnej výzvy Mesta Krompachy uhradiť 5 % (päť percent) 
z celkových oprávnených nákladov zo schváleného rozpočtu Projektu podľa výzvy z 12.10.2009 
opatrenia 1.2 SOP KaHR (financovanie z vlastných zdrojov žiadateľa o NFP); zmluvné strany sa dohodli, 
že táto zaplatená suma bude odpočítaná od sumy nájomného, ktorú bude SEZ povinný zaplatiť Mestu 
Krompachy n a základe Nájomnej zmluvy uzavretej podľa bodu 4.1.9.  
4.1.5. sa Mesto Krompachy zaväzuje, že v prípade schválenia a pridelenia NFP, všetky náklady, všetky 
náklady vynaložené SEZ-om podľa bodu 4.1.2. Zmluvy budú odpočítané od sumy nájomného, ktorú 
bude SEZ povinný zaplatiť Mestu Krompachy na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej podľ bodu 4.1.9. 
Zmluvy.   
4.1.6. v prípade, že nedôjde k prideleniu NFP Mestu Krompachy z dôvodu zamietnutia žiadosti 
o poskytnutie NFP podľa výzvy z 12.10.2009 opatrenia 1.2 SOP KaHR alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, 
sa zmluvné strany dohodli, že finančné prostriedky, ktoré sú nákladmi podľa 4.1.2 a 4.1.3 Zmluvy, 
a ktoré boli vynaložené SEZ-om, zostávajú na jeho ťarchu a Mesto Krompachy nie je povinné ich SEZ-u 
vrátiť. 
4.1.9. sa Mesto Krompachy zaväzuje, že po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 
stavby dotknuté stavebnou činnosťou vykonanou v rámci Projektu v Priemyselnom parku, prednostne 
uzavrie so SEZ-om ako nájomcovi určené novovzniknuté a zrekonštruované priestory a priľahlé pozemky 
– vzniknutý HPP – na obdobie minimálne 15 rokov, za hodnotu obvyklého nájomného v mieste a čase, 
pričom v nájomnom budú zohľadnené náklady vynaložené SEZ-om na realizáciu Projektu podľa bodu 
4.1.4 a 4.1.5. Zmluvy. Ak počas účinnosti Zmluvy prenajme Mesto Krompachy novovzniknuté 
a zrekonštruované priestory a priľahlé pozemky – vzniknutý HPP – alebo jeho časť tretej osobe, Mesto 
Krompachy vráti SEZ-u predplatený nájom, alebo jeho časť.  



Hlavný kontrolór – Informácia pre MsZ Strana 8 z 9 
 
 

5.2. Táto zmluva zaniká, ak sa zmluvné strany nedohodli inak dňom doručenia oznámenia o zamietnutí 
žiadosti Mesta Krompachy o poskytnutie NFP zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci 
opatrenia 1.2 SOP na adresu Mestského úradu Mesta Krompachy. 
9.3. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú 
neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť  ostatných ustanovení Zmluvy. 
Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu 
a účelu Zmluvy. 

Mesto Krompachy uhradilo z vlastných zdrojov náklady súvisiace s HPP v období rokov 2011 až 2014 
na základe došlých faktúr, pokladničných dokladov, napr.:  

- poistenie starého areálu HPP (Groupama) vo výške 6 163,35 €, z toho SEZ zaplatil v roku 2011 
a 2012 sumu 2 054,45 €; 

- poistenie majetku mesta, ktorý bol daný do zálohy počas realizácie stavby(r. 2013 až 2014) 
(ČSOB) vo výške 8 263,43 €; 

- za znalecké posudky (Ing. Vinca, Ing. Faith, Ing. Hanula, Ing. Hrabinský) vo výške 5 160,- €, 
z toho SEZ zaplatil v roku 2011 sumu 810,- €; 

- za kolky (k znaleckým posudkom, za návrhy do katastra nehnuteľností) výšku 2 148,- €; 
- ostatné náklady (r. 2010 až 2014 - reklamná tabuľa, vrátane jej opravy – bola zmena dátumu; 

pripojenie plynu; vytýčenie telekomunikačných sietí, vytýčenie základných smerových bodov; 
tabuľa HPP, označenie, vizualizácie, publikácia HPP, úprava tabule; zameranie rozostavaných 
stavieb a vecného bremena, výkon koordinátora na stavbe; dopravné značenia, značky; oprava 
strechy, izolačné práce; odstránenie vlhnutia obvodových múrov; projekt na výber dodávateľa 
HPP; technická dokumentácia pre SPP; hasiace prístroje; napojenie trafostanice) vo výške 
35 920,65 €; 

- výdavky súvisiace po kolaudácii v období od 15.12.2014 až 13.1.2015 (odber plynu; energie; 
čistenie odpadových vôd, vodné; ohrievač; drobný materiál; vzduchotechnika; kolky) vo výške 
94 257,66 €, z toho vzduchotechnika 91 287,60 €; 

- úhrada 5 % z celkových oprávnených nákladov zo schváleného rozpočtu Projektu – výška 
uvedená v časti ŽOP tejto správy. 

Mesto v danom čase nevyzvalo SEZ na úhradu finančných prostriedkov spojených s prípravou 
a realizáciou HPP, ktoré Mesto uhradilo a tým si Mesto neuplatnilo nárok na vynaložené 
prostriedky (vo výške cca 149 048,64 €, v ktorej nie je započítaná úhrada 5% z celkových oprávnených 

nákladov zo schváleného rozpočtu Projektu); neboli dodržané podmienky Zmluvy o spolupráci 
bod 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4..   
 

ÚVER 

Mesto v júni 2014 predložilo na mestské zastupiteľstvo návrh na schválenie úveru. MsZ schválilo uzn. 
č. 38/D.28 z 25.6.2014 čerpanie úverových prostriedkov  v čiastke 417 000,- € na financovanie projektu 
HPP a uzn. č. 38/D.27 z 25.6.2014 čerpanie krátkodobých úverových prostriedkov v čiastke 360 000,- € 
na prefinancovanie poslednej faktúry od zhotoviteľa projektu HPP, ktorá bude predmetom žiadosti  
o refundáciu. Mesto uzatvorilo dňa 21.10.2014 so Slovenskou sporiteľňou a.s. Bratislava Zmluvu 
o úvere č. 346/AUVS/14 dňa 21.10.2014 na 417 000,- € a č. 345/AUVS/14 dňa 21.10.2014 na 360 000,- 
€. 
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Z úverových prostriedkov bola uskutočnená úhrada faktúr nasledovne: 

dodávateľská 
fa č.  

KDF č. 
Celková fa 

suma € 

Uhradená 
čiastka             

z úveru € 

Dátum 
úhrady 

Zhotoviteľ/ 
dodávateľ 

Poznámka 

2014507 1291/14 1 296 053,66 31 034,00 20.11.2014 INGSTEEL zo ŽOP 10 

2014507 1291/14   63 250,98 21.11.2014    

2014380 1016/14 463 293,82 10 202,84 26.11.2014 INGSTEEL zo ŽOP 6 

2014380 1016/14   12 959,85 26.11.2014    

2014304 849/14 1 045 044,31 51 881,95 26.11.2014 INGSTEEL zo ŽOP 5 

2013631 26/14 446 166,36 22 311,14 26.11.2014 INGSTEEL zo ŽOP 3 

2014681 1731/14 3 568,94 3 568,94 26.11.2014 INGSTEEL napoj. trafost. 

14505 1694/14 3 835,68 3 835,68 26.11.2014 SIGMA izol. strechy 

2014635 1610/14 713 196,31 214 882,70 19.12.2014 INGSTEEL zo ŽOP 13  

140442 1530/14 4 516,01 3 071,92 19.12.2014 SIGMA opr. strechy 

      417 000,00       

2014700 1773/14 416 050,38 360 000,00 19.12.2014 INGSTEEL zo ŽOP 17  

 

MONITOROVANIE  

V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP bod 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej 
platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ... .  Z uvedeného 
bodu zmluvy vyplýva povinnosť Mesta predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy v súlade 
s uvedenou zmluvou.  
Mesto je povinné dbať a zabezpečiť súlad a dodržanie požadovaných podmienok počas celej doby 
monitorovania, aby nedošlo k vráteniu časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia 
zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, ..... (Všeobecné zmluvné podmienky 
k Zmluve o poskytnutí NFP článok 4 bod 7 písm. b)). 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola prerokovaná so zástupcami kontrolovaného 
subjektu, bolo dané vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam a písomné vyjadrenie v určenej lehote 
predložiť hlavnému kontrolórovi. Správy o výsledku následnej finančnej kontroly bola podpísaná za 
kontrolovaný subjekt a kontrolným subjektom. 

 

 

 
        Ing. Mária Tomašová 

                                                                                     hlavný kontrolór 
 

 
 
 
V Krompachoch, dňa 10.6.2015.



 

 


