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SPRÁVA o výsledkoch kontroly 

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021, 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 28/B.17 zo dňa 23. júna 2021 

predkladám MsZ v Krompachoch informácie o výsledkoch kontrol: 
 

Číslo kontroly 6/2021 

Povinná osoba Mestský úrad, Námestie slobody 1, Krompachy 

Označenie kontroly 
Kontrola dodržiavania postupov pri prevodoch vlastníctva 

nehnuteľného majetku mesta Krompachy. 

Kontrolované obdobie 2017 - 2020 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
29.11.2021 

 

Cieľom kontroly bolo overiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných 

predpisov, pravidiel a postupov súvisiacich s prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 

Krompachy vo vybranom období. 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom 

zriadení) zaviedol do právneho poriadku SR pojem majetok v § 8 „Majetok obce sú veci vo vlastníctve 

obce a majetkové práva obce.“  

Základným predpisom, ktorý stanovuje zákonné podmienky hospodárenia s majetkom obce, mesta je 

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí).  

V súlade s ustanovením § 7 zákona o majetku obcí orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť 

s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej  občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Podľa § 

7 ods. 2 zákona o majetku obcí orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť 

a zhodnocovať. Sú povinné najmä: 

a) udržiavať a užívať majetok 

b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, 

c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich 

práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, 

d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu. 

Nehnuteľnosťami podľa § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka sú pozemky a stavby spojené so zemou 

pevným základom. 

1. Vnútorné pravidlá prevodu majetku mesta 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. zákona o obecnom zriadení:  

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: 

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, 

ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 

hospodárenie s ním. 

Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, podľa ustanovenia § 9 

ods. 1 zákona o majetku obcí, upravia najmä:  

a) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce, 

b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila, 

c) postup prenechávania majetku do užívania, 
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d) nakladanie s cennými papiermi, 

e) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce, 

f) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových 

podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie 

ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv22aa) s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť 

nakladania s majetkom. 

Mesto Krompachy má vydané „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy“ 

schválené mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov formou uznesenia č. 

7/D.18 dňa 17. augusta 2011 (ďalej len zásady) a upravené:   

Doplnkom č. 1 schváleným 3/5 väčšinou všetkých poslancov uzn.č. 16/C.11 dňa 27. júna 2012, 

Doplnkom č. 2 schváleným 3/5 väčšinou všetkých poslancov uzn. č. 29/D.3 dňa 26. júna 2013, 

Doplnkom č. 3 schváleným nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov uzn. č. 7/E.14 dňa 17. 

júna 2015, 

Doplnkom č. 4 schváleným 3/5 väčšinou všetkých poslancov uzn. č. 18/B.9 dňa 24. augusta 2016, 

Doplnkom č. 5 schváleným 3/5 väčšinou všetkých poslancov uzn. č.42/C.1 dňa 21. mája 2018. 

Kontrolné zistenie: 

 Kvórum na schválenie zásad hospodárenia upravuje § 12 ods. 7 zákona o obecnom 

zriadení, 

ak sú zásady prijímané formou uznesenia, kvórum na ich prijatie i prijatie zmien je nadpolovičná 

väčšina prítomných poslancov.  

Na prijatie zásad hospodárenia formou VZN (zákon neukladá povinnosť) je potrebná 3/5 väčšina 

prítomných poslancov. 

 

 Rozpor medzi ustanoveniami zásad hospodárenia a znením § 8 zákona o obecnom zriadení 

§ 2 ods (4) Darovanie majetku je zásadne zakázané. Výnimky a podmienky pre uplatnenie týchto 

výnimiek sú stanovené v ustanovení § 14 týchto Zásad. 

§ 14 ods (5) Darovanie majetku mesta je prípustné len vtedy, ak takéto darovanie nie je v rozpore 

s osobitným právnym predpisom a zároveň ak o darovaní majetku rozhodlo zastupiteľstvo, resp. 

primátor v prípadoch a za podmienok stanovených týmito Zásadami. 

 

Podľa § 8 ods. 3 zákona o obecnom zriadení „...Darovanie nehnuteľného majetku obce je 

neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“ 

 

 Nesúlad Zásad so znením §9a ods. 5 zákona 138/1991 Zb: 

Ustanovenie § 2 ods. (11) Zásad: Orgány mesta, správca majetku mesta, subjekty s majetkovou 

účasťou mesta, subjekty ktoré vykonávajú správu majetku mesta na základe zmluvy a ďalšie 

osoby, ktoré používajú majetok mesta, sú povinné najmä: 

písm. f): „ v prípadoch ustanovených osobitým predpisom10) (s odkazom na §9a ods. 5 zákona 

138/1991 Zb.) oceniť majetok mesta; od ocenenia veci podľa znaleckého posudku je možné 

upustiť v prípade, ak náklady na vyhotovenie znaleckého posudku by prekračovali hodnotu 

prevádzanej veci a tieto náklady by tak boli vynakladané neefektívne (v takom prípade mesto 

zabezpečí zistenie trhovej hodnoty veci iným hodnoverným spôsobom, napr. prieskumom trhu), 

alebo v prípade, ak osobný predpis 11) stanovuje iný spôsob určenia ceny prevádzaného majetku 

mesta.“ 

a zároveň § 18 Priamy predaj ods. (6): Mesto je povinné ohodnotiť nehnuteľnosť alebo hnuteľnú 

vec podľa znaleckého posudku, ak tieto Zásady neustanovujú inak (§2 ods. 11 písm f) týchto 

Zásad). 

Ustanovenie §9a ods. 5 zákona 138/1991 Zb. nesplnomocňuje od upustenia ocenenia majetku pri 

zámere previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/138/20190901.html#poznamky.poznamka-22aa
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 Zásady hospodárenia neurčujú ani bližšie nešpecifikujú v ktorých prípadoch môže mesto 

pri  

predaji nehnuteľného majetku použiť spôsob z dôvodu hodného osobitného zreteľa, neupravujú 

postup pri zriadení vecného bremena ani pri zámene majetku mesta.  

 Zásady hospodárenia v §3 bod 1 definujú, že prebytočným je majetok mesta, ktorý mesto  

prostredníctvom svojich orgánov a správcov trvalo nepoužíva na plnenie svojich úloh. 

Ustanovenie § 4 ods. 2 splnomocňuje schvaľovanie prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti 

nehnuteľnej veci a o spôsobe (zámere) ďalšieho nakladania s ňou do kompetencie zastupiteľstvu, 

na základe písomného návrhu vyraďovacej komisie.  

Z uvedeného vyplýva, že pred každým schvaľovaním zámeru a spôsobu prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku mestským zastupiteľstvom je nevyhnuté rokovanie vyraďovacej komisie. 

 Komisie mestského zastupiteľstva v Krompachoch: 

Štatút mesta Krompachy schválený MsZ v Krompachoch dňa 26. augusta 2015 uznesením č. 

8/C.25 v bode 3.7 Komisie mestského zastupiteľstva - vymedzuje kompetenciu mestskému 

zastupiteľstvu  zriaďovať a určovať zloženie komisií, ako stálych alebo dočasných poradných, 

iniciatívnych a kontrolných orgánov. Zároveň § 15 ods. 3 zákona o obecnom zriadení uvádza, že 

v kompetencii mestského zastupiteľstva je vymedziť zloženie komisií. 

 

Pre volebné obdobie 2018 - 2022 boli uznesením č. 2/B.1 zo dňa 12. decembra 2018 zriadené 

komisie MsZ v Krompachoch (medzi mini aj ústredná inventarizačná, vyraďovacia, škodová). 

Podrobnosti voľby členov komisií a ich zloženie v podmienkach mesta Krompachy upravuje 

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch schválený MsZ dňa 15. 

februára 2012 uznesením č. 13/E.26, ktorý v čl. 1 bod (3) vymenúva zoznam komisií mestského 

zastupiteľstva medzi ktoré patrí aj: písm. i) ústredná inventarizačná  

písm. j) vyraďovacia 

písm. k) škodová 

Ustanovenie čl. 2 ods. (1) upravuje základné úlohy stálych komisií na úseku, pre ktorý boli 

zriadené medzi ktorými v bodoch 1/8; 1/9 a 1/10 bližšie špecifikuje úlohy vyššie uvedených. 

V Čl. 2 bod 1/9 Vyraďovacia komisia sa uvádza: 

„Vyraďovacia komisia zosumarizuje všetky návrhy na vyradenie od jednotlivých čiastkových 

inventarizačných komisií a zoznam vyradeného majetku za celú účtovnú jednotku predkladá na 

schválenie štatutárnemu orgánu.“ 

Podľa § 4 ods. 7 zásad hospodárenia: „Vyraďovacia komisia je odbornou komisiou mestského 

zastupiteľstva určenou na posúdenie možnosti prebytočného majetku mesta. Navrhuje 

najvhodnejší spôsob naloženia s týmto majetkom o čom vyhotovuje písomnú zápisnicu, ktorá je 

prílohou návrhu na určenie o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku mesta. Vyraďovacia 

komisia je najmenej trojčlenná. Členov komisie vymenúva o odvoláva mestské zastupiteľstvo 

prednostne zo zamestnancov mesta. 

Na základe vyššie uvedeného a z dôvodu, že zákon o majetku obcí bol odo dňa schválenia Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy upravený piatimi novelami odporúčam 

aktualizovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – vydať ako nový predpis. 

2. Evidencia a odpisovanie majetku mesta 

Vlastník alebo správca majetku sú povinní viesť majetok v účtovníctve podľa zákona  č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a pri účtovaní o 

majetku postupovať podľa opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové 
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organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len 

„postupy účtovania“). Odpisovanie majetku ustanovuje piata časť § 28 zákona o účtovníctve. 

Rovnako musia uplatňovať a dodržiavať zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len 

„ZDP“), ktorý ustanovuje vymedzenie a členenie majetku pre účely odpisovania a účtovania, 

spôsoby odpisovania oceňovania majetku. Ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o dani z príjmov znie: 

„Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke 

právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k 

tomuto majetku, ak účtuje1) alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 1 o: 

písm. c) nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda 

povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť 

užíva. 

Nehnuteľný majetok, ktorého prevod bol realizovaný v rokoch 2017 a 2018 bol zaradený prípadne 

vyradený podľa druhu prevodu (kúpa, predaj).  

V kontrolovanom období rokov 2017-2018 bolo nadobudnutý  majetok  zaradený  do  evidencie,   

resp. vyradený z evidencie majetku mesta z dôvodu jeho predaja pred vykonaním inventarizácie 

majetku.  

Kontrolné zistenie: 
Zmeny v evidencii majetku v priebehu rokov 2019 a 2020 neboli vykonané v 8 prípadoch, z toho: 

 -  v prípade kúpy pozemku na Horskej ulici, parcela C KN 91759/1 vo veľkosti ½ k celku 

s výmerou 74 m2 nebol tento do dňa začatia kontroly zaradený a evidovaný v majetku mesta,  

-  v prípade predaja pozemku na Kúpeľnej ulici, parcela C KN 896/4 vo výmere 529 m2 

nebol vedený v evidencii pred jeho predajom nadobúdateľovi, 

-  v prípade prevodu budovy Gyn-Pôr odd., inv. číslo 1-0069 bol tento majetok v čase 

začatia kontroly evidovaný v majetku mesta a k 30.9.2021 stále odpisovaný, čím nebolo dodržané 

ustanovenie § 28 ods. 1 zákona o účtovníctve a § 24 zákona o dani z príjmov. 

 

3. Proces prevodov nehnuteľného majetku  

Ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o majetku obcí vymenúva situácie, ktoré podliehajú schváleniu 

obecným zastupiteľstvom: 

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná 

previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu (zákon č. 182/1993 Z.z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p.), 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 

obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže, 

c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom, 

d) prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu určenú obecným 

zastupiteľstvom, 

e) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia, 

f) vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností, 

g) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie 

služby uzatvorené podľa osobitného predpisu (podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní), a to so sprísneným kvórom – trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 

h) zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo 

vlastníctve obce prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie 

poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (uzavretej 

podľa § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti).  

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021243&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1948318-1948321&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4437168&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4255901&f=3
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Ustanovenie § 9a ods. 1 zákona o majetku obcí stanovuje formy prevodu majetku obcí 

prostredníctvom: 

1. Obchodnej verejnej súťaže (OVS) – pri ktorej obec postupuje podľa ustanovení § 281 až       

§ 288 Obchodného zákonníka, 

2. Dobrovoľnej dražby – postupom podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, 

3. Priameho predaja (PP) – najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 

stanovenej podľa osobitného predpisu – vyhlášky MSSR č. 492/2004 Z. z.. 

 

Konkrétne podmienky a postupy prevodov sú upravené v Zásadách hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Krompachy. 

Ustanovenie § 14 „Prevod vlastníctva z majetku mesta“ zásad hospodárenia: „Rozhodnutie 

o prevode nehnuteľného majetku mesta alebo spoluvlastníckeho podielu mesta k tomuto 

nehnuteľnému majetku na iný subjekt podlieha vždy schváleniu zastupiteľstvom, ak osobitný 

zákon neustanovuje inak. 

          Tabuľka č. 1  Prevody nehnuteľného majetku mesta v rokoch 2017 - 2020 

Spôsob prevodu/rok 2017 2018 2019 2020 

obchodná verejná súťaž 1 1 0 2 

priamy predaj 2 1 2 0 

dôvod hodný osobitného zreteľa 3 2 0 2 

výnimka § 9a ods. 8 písm. b)                              

pozemok zastavaný stavbou vrátane priľahlej plochy 
1 4 2 1 

kúpa nehnuteľnosti 2 0 1 1 

 

V rokoch 2017 – 2020 mesto realizovalo 28 prevodov nehnuteľného majetku, z toho 4 prípady 

nadobudnutia majetku (kúpa). V roku 2021 boli ukončené 4 prevody z predchádzajúceho obdobia. 

Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku (kúpa) bolo vo všetkých 4 prípadoch schválené 

mestským zastupiteľstvom v súlade s § 13 ods.4 zásad hospodárenia. 

 

Hodnota prevádzaného majetku pri všetkých prevodoch formou priameho predaja bola určená 

znaleckým posudkom, nie starším ako šesť mesiacov. Pri prevodoch z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol znalecký posudok vypracovaný v 3 prípadoch z 5 realizovaných. Procesy 

mesta zabezpečovali zhodnotenie majetku v maximálnej miere. Zámer predaja bol vo všetkých 

prípadoch schvaľovaný mestským zastupiteľstvom v súlade s § 15 ods. 5 zásad hospodárenia. 

Materiál predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva bol pred schvaľovaním prerokovaný 

v jednotlivých komisiách MsZ s odporúčacím charakterom. 

 

Kontrolné zistenie: 

Prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta nepredchádzalo rozhodnutie o jeho 

prebytočnosti, ktoré vyplýva z § 4 ods. 2 zásad hospodárenia: „O prebytočnosti alebo 

neupotrebiteľnosti nehnuteľnej veci a o spôsobe /zámere/ ďalšieho nakladania s ňou rozhoduje 

vždy zastupiteľstvo, a to na základe písomného návrhu vyraďovacej komisie.“ Z uznesenia § 6 ods. 

1 písm. o) zásad hospodárenia vyplýva, že zastupiteľstvo schvaľuje rozhodnutie o prebytočnosti 

alebo neupotrebiteľnosti nehnuteľnej veci a o spôsobe ďalšieho nakladania s ňou. 

3.1.  Obchodná verejná súťaž (OVS) 

Zákon o majetku obcí v prípade OVS v § 9 ods. 2 písm. b) uvádza, že obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje: „podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného 

majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže“. 
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Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú upravené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v Oddiely 3, v § 281 až 288. Podstatou OVS je výzva o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy 

adresovaná neurčitému okruhu osôb. 
§ 287 Obchodného zákonníka: 

(1) Vyhlasovateľ je povinný prijať návrh, ktorý sa vybral spôsobom uvedeným v § 286. Ak vyhlasovateľ 

oznámi prijatie návrhu po lehote určenej v podmienkach súťaže, zmluva nevznikne, ak vybraný účastník 

súťaže oznámi vyhlasovateľovi bez zbytočného odkladu po dôjdení oznámenia o prijatí návrhu, že odmieta 

zmluvu uzavrieť.  

(2) Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy, ak si toto právo vyhradil v 

podmienkach súťaže. 

OVS v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona o majetku obcí umožňuje brať zreteľ aj na iné kritéria 

ako iba maximalizáciu ceny. 

Metodické  usmernenie Ministerstva financií SR pre obce pri nakladaní a majetkom vo 

vlastníctve obcí podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí uvádza: 

„Samotné uzavretie zmluvy však už nemusí schvaľovať obecné zastupiteľstvo, pretože podľa § 

287 Obchodného zákonníka vyhlasovateľ je povinný prijať návrh, ktorý sa vybral spôsobom 

uvedeným v §286 obchodného zákonníka.  

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydal usmernenie č. LO-

1153/2012 USM ÚGKK SR 2/2012 na základe zhodnotenia stavu zákonnosti Generálnou 

prokuratúrou Slovenskej republiky v postupe a rozhodovaní orgánov Štátnej správy katastra 

nehnuteľností a ustanovil jednotný postup v konaniach o návrhu na vklad, ak prevodcom 

nehnuteľností je obec/mesto, resp. VÚC: 

a) predloženie uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu prevodu vlastníctva 

podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona o majetku obcí, pričom v uznesení musí byť určený 

spôsob prevodu, t.j. (a) obchodná verejná súťaž, (b) priamy predaj, (c) zámenná zmluva a 

nezameniteľným spôsobom označená dotknutá nehnuteľnosť, pri zámennej zmluve aj 

predmet zámeny a osoba zameniteľa,  

1. pri obchodnej verejnej súťaži musia byť doložené :  

i. uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorého obsahom sú aj schválené podmienky 

obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona o majetku obcí  

ii. doklad o výbere najvhodnejšieho návrhu podľa § 286 Obchodného zákonníka (napr. 

zápisnica o priebehu obchodnej verejnej súťaže).  

Postup podľa § 16 zásad hospodárenia... 

1. Schválenie zámeru predať majetok a spôsob predaja OVS zastupiteľstvom. 

2. Schválenie podmienok OVS zastupiteľstvom. 

3. Zverejnenie oznámenia o zámere na základe OVS a schválených podmienok na minimálne      

15 dní pred uzávierkou podávania návrhov do OVS na úradnej tabuli mesta, na internetovej 

stránke mesta a v regionálnej tlači (s uvedením miesta zverejnenia podmienok súťaže). 

4. Vyhodnotenie OVS najmenej trojčlennou komisiou, ktorú podľa § 16 ods. 10  zásad menuje 

primátor.  

5. Schválenie predaja veci z majetku mesta navrhovateľovi zastupiteľstvom. 

6. Informovanie účastníkov súťaže o výsledku najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia 

v zastupiteľstve.  

7. Primátor podpíše s víťazom súťaže kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní od schválenia výsledku 

súťaže zastupiteľstvom (§ 16 ods. 13 zásad hospodárenia). 
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Kontrolné zistenie: 
Vo všetkých kontrolovaných prevodoch majetku formou OVS bola stanovená lehota na podpísanie 

kúpnej zmluvy primátorom mesta uvedená v schválených podmienkach OVS - do 30 dní odo dňa 

schválenia predaja víťazovi súťaže, čo je v rozpore s § 16 ods. 13 zásad:  „Primátor podpíše 

s víťazom súťaže kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní od schválenia výsledku súťaže zastupiteľstvom“. 

Schválené podmienky OVS nezaväzovali nadobúdateľa na povinnosť dodržať účelové určenie 

nadobudnutého majetku mesta, ak je to v záujme mesta podľa § 16 bod 4 písm. c) zásad 

hospodárenia. 

3.2. Priamy predaj  (PP) 

Pri tejto forme nakladania s majetkom podľa zákona o majetku obcí zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Zámer (podľa zásad hospodárenia alebo štatútu) a spôsob jeho predaja priamym predajom 

najmenej za cenu stanovenú cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa 

osobitného predpisu – vyhlášky MSSR č. 492/2004 Z. z..- t. j. znaleckým posudkom podľa 

§ 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí. 

2. Samotný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce. 

Obmedzenia: 

- Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná 

hodnota majetku presiahne 40 000,- €. 

- Znalecký posudok, ktorý sa vyžaduje nemôže byť v deň schválenia prevodu mestským 

zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov. 

- Okruh osôb, na ktoré nie je možné previesť vlastníctvo - §9a ods. 6 zákona o majetku obcí 

(primátor mesta, poslanec MsZ, štatutárny orgán alebo člen PO zriadenej alebo založenej 

obcou, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór, blízka osoba + §9a ods.7). 

Postup podľa § 18 zásad hospodárenia... 

1. Schválenie zámeru predať majetok a spôsob predaja PP zastupiteľstvom. 

2. Zverejnenie zámeru PP najmenej na 15 dní na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke 

mesta a v regionálnej tlači.  

3. Zastupiteľstvo resp. primátor stanoví lehotu na predkladanie cenových ponúk pre 

záujemcov o kúpu majetku mesta. 

4. Vyhodnotenie PP komisiou – primátor najneskôr do 10 dní odo dňa vyhlásenia PP menuje 

na vyhodnotenie súťažných návrhov najmenej trojčlennú komisiu - § 18 ods. 10 zásad. 

5. Zastupiteľstvo posúdi cenové ponuky a rozhodne o schválení predaja majetku mesta 

minimálne za cenu stanovenú v znaleckom posudku podľa doručených cenových ponúk 

a poverí primátora uzatvoriť kúpnu zmluvu s vybraným záujemcom. - § 18 ods. 12 zásad. 

 

 Predaj pozemkov v časti Dolina 17, kupujúci Marianna Senderáková 

Žiadateľka Mariana Senderáková dňa 21.1.2019 požiadala mesto o odkúpenie pozemkov podľa 

geometrického plánu č. 163/2018 za účelom majetko-právneho vysporiadania pod nehnuteľnosťou 

v jej osobnom vlastníctve v celkovej výmere 379 m2. 

Dňa 13. februára 2019 bol MsZ v Krompachoch schválený zámer predaja uzn. č. 5/B.5. 

Dňa 10. apríla 2019 bol MsZ v Krompachoch uzn. č. 6/D.2 schválený spôsob predaja majetku 

formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckým posudkom minimálne však za cenu 5,00 €/m2 

s nasledovnými podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 
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Mesto dňa 16. septembra 2019 požiadalo o vypracovanie znaleckého posudku objednávkou č. 

11/1900374 v sume 150,- €, ktorý bol vypracovaný Jánom Hrabinským so stanovením všeobecnej 

hodnoty v sume 1 860,- €. Náklady za vyhotovenie ZP boli na základe došlej faktúry - daňový 

doklad č.: 19/2019, krycí list č. 1160/19 uhradené vo výške 150,- € dňa 4.10.2019 z BÚ 

3400349002/5600, č. dokladu 191.  

Po zverejnení oznámenia o ponuke predaja v súlade s §9a zákona o majetku bol dňa 23. októbra 

2019 MsZ v Krompachoch uzn. č 13/B.3 schválený predaj pozemkov na ulici Dolina 

v Krompachoch  za cenu 1 895,- €. 

Dňa 30.10.2019 bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 5/2019/KZ s kupujúcou Mariannou 

Senderákovou  so stanovením kúpnej ceny vo výške 1 895,- € (slovom tisícosemstodeväťdesiatpäť 

euro) t.j. 5,00 €/m2 so zaplatením najneskôr do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami na účet predávajúceho. Kúpna cena bola uhradená kupujúcou v hotovosti dňa 

31.10.2019 (PPD č. 414/19). 

Kontrolné zistenie: 

Obsahom Kúpnej zmluvy č. 5/2019/KZ medzi predávajúcim Mestom Krompachy a kupujúcim 

Marianna Senderáková nebola povinnosť znášať náklady za vypracovanie znaleckého posudku 

kupujúcim, v tomto prípade vo výške 150,- €, a nebolo iným spôsobom preukázané zaplatenie 

nákladov za vypracovanie ZP kupujúcim, čo bolo v rozpore s prijatým uznesením MsZ 

v Krompachoch č. 6/D.2 zo dňa 10.4.2019 a zároveň došlo k porušeniu §18 ods. 6 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy „Vypracovanie znaleckého posudku 

zabezpečuje mesto na náklady nadobúdateľa.“ 

 Predaj pozemkov na Trangusovej ulici – kupujúci Jana Bandžuchová 

Žiadateľka Jana Bandžuchová dňa 1.4.2019 požiadala mesto o odkúpenie pozemkov: parcela C-

KN 3342/3 a parcela C-KN 1165 podľa geometrického plánu č. 22/2014 v celkovej výmere 181 

m2. 

Dňa 20. júna 2019 bol MsZ v Krompachoch uzn. č. 10/D.11 schválený zámer a spôsob predaja 

pozemkov formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 

nehnuteľností stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckým posudkom minimálne však za 

cenu 5,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

Dňa 11. novembra 2019 mesto požiadalo o vypracovanie znaleckého posudku objednávkou č. 

11/1900522 v sume 120,- €, ktorý bol vypracovaný Jánom Hrabinským so stanovením všeobecnej 

hodnoty v sume 220,- €. Náklady za vyhotovenie ZP boli na základe došlej faktúry - daňový 

doklad č.: 27/2019, krycí list č. 1510/19 uhradené vo výške 120,- € dňa 11.12.2019 z BÚ 

3400349002/5600, č. dokladu 238. 

Po zverejnení oznámenia o ponuke predaja v súlade s §9a zákona o majetku bol dňa 12. februára 

2020 MsZ v Krompachoch uzn. č 17/C.3 schválený predaj pozemkov na Trangusovej ulici 

v Krompachoch  za cenu 905,- €. 

Dňa 11.3.2020 bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 1/20120/KZ s kupujúcou Mgr. Janou 

Bandžuchovou so stanovením kúpnej ceny vo výške 905,- € (slovom deväťstopäť euro) t. j.             

5,00 €/m2 so zaplatením najneskôr do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami na účet predávajúceho. Kúpna cena bola uhradená kupujúcou dňa 17.3.2020. 

Kontrolné zistenie: 

Obsahom Kúpnej zmluvy č. 1/20120/KZ medzi predávajúcim Mestom Krompachy a kupujúcim   

Mgr. Janou Bandžuchovou nebola povinnosť znášať náklady za vypracovanie znaleckého posudku 

kupujúcim, v tomto prípade vo výške 120,- €, a nebolo iným spôsobom preukázané zaplatenie 
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nákladov za vypracovanie ZP kupujúcim, čo bolo v rozpore s prijatým uznesením MsZ 

v Krompachoch č. 10/D.11 zo dňa 20.6.2019 a zároveň došlo k porušeniu §18 ods. 6 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy „Vypracovanie znaleckého posudku 

zabezpečuje mesto na náklady nadobúdateľa.“  

Podľa § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných 

prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, ktoré nebolo 

dodržané v prípade znášania nákladov zo strany mesta za vypracovanie znaleckých posudkov.  

Pri prevode nehnuteľností formou priameho predaja je povinnosťou mesta, pred uzavretím kúpnej 

zmluvy dohodnúť cenu v súlade s §18 ods. 6 zásad hospodárenia, ktorá bude zahŕňať cenu za 

nehnuteľnosť aj cenu za vyhotovenie nákladov súvisiacich s prevodom nehnuteľností. 

Odporúčam, aby už zverejnený zámer predaja nehnuteľného majetku priamym predajom 

zohľadňoval cenu ponúkaného majetku podľa znaleckého posudku a náklady spojené 

s vypracovaním znaleckého posudku, ktoré spolu budú tvoriť minimálne požadovanú kúpnu cenu. 

3.3.  Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Prevod nehnuteľnosti pri tomto spôsobe upravuje § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, 

podľa ktorého sa vyžaduje, aby o dôvode hodného osobitného zreteľa rozhodlo mestské 

zastupiteľstvo    3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. 

Dôvody hodné osobitného zreteľa nie sú definované v žiadnom právnom predpise. Za dôvod 

hodný osobitného zreteľa možno považovať každý dôvod, ktorý takto obecné zastupiteľstvo 

označí a náležitým spôsobom odôvodní. 

Zákon neukladá povinnosť vypracovať znalecký posudok pri tejto forme, avšak cena musí byť 

stanovená tak, aby zohľadňovala hospodárne nakladanie s majetkom mesta. 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy bližšie neurčujú postup pri 

prevode nehnuteľnosti touto formou. 

Prijatie uznesenia je zavŕšením rokovania mestského zastupiteľstva o konkrétnej veci a spôsobom 

rozhodnutia o nej. Mestské zastupiteľstvo prijíma uznesenia na svojom zasadnutí. Vyplýva to 

nepriamo z § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého: „obecné zastupiteľstvo 

rokuje vždy v zbore a taktiež, že je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak 

je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov“. Prejavená vôľa MsZ musí byť zjavná 

z obsahu jeho rozhodnutia – uznesenia.  

 Predaj pozemkov na Trangusovej ulici – spoločnosť LIDL Slovenská republika, v.o.s 

Uznesením MsZ v Krompachoch č. 44/B.6 zo dňa 20. júna 2018 bol schválený zámer predaja 

pozemku parcela C-KN 1153/18 vo výmere 454 m2  na Trangusovej ulici a zároveň spôsob 

predaja pozemku formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom, minimálne však za cenu 5,00 €/m2. Osobitný zreteľ bol v texte uznesenia 

zdôvodnený tým, že realizáciou investičného zámeru – výstavbou obchodného priestoru – 

predajne potravín LIDL dôjde k vylepšeniu občianskej vybavenosti pre občanov mesta 

Krompachy a širokého okolia. 

Kontrolné zistenie: 

Uznesením MsZ v Krompachoch č. 5/B.1 zo dňa 13. februára 2019 bola schválená kúpna zmluva 

uzavretá medzi Mestom Krompachy ako predávajúcim a spoločnosťou LIDL Slovenská republika, 

v.o.s., Bratislava ako kupujúcim na prevod vlastníctva pozemku – parcela C KN 1153/18 

s výmerou 454 m2 za kúpnu cenu 16 900,-€, bez výslovného zdôvodnenia dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v texte uznesenia.  čím došlo k porušeniu § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898565&f=3
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138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p.  Zdôvodnenie bolo uvedené v dôvodovej správe. 

Dňa 21.3.2019 bola kupujúcim uhradená kúpna cena na bankový účet mesta vo výške 16 900,-€; 

čím zo strany kupujúceho nebol dodržaný Čl. III bod 1. Kúpnej zmluvy č.1/2019/OMRR, podľa 

ktorého bolo povinnosťou kupujúceho uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 30 dní od podpísania 

kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet predávajúceho. Kontrolou bolo zistené, že 

mesto nepristúpilo k vykonaniu sankcionovania v prípade neuhradenej pohľadávky dohodnutej 

v zmluve zo strany kupujúceho. V dôsledku tejto skutočnosti si povinná osoba neuplatnila svoje 

právo, čím konala v rozpore s § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 Predaj budovy Gyn-Pôr. odd. a pozemku – spoločnosť Nemocnica Krompachy, spol. s.r.o. 

Chronológia z predložených dokladov ku kontrole: 

Dňa 9. januára 2020 mesto požiadalo o vypracovanie znaleckého posudku objednávkou č. 

11/2000007 v sume 500,- €; ktorý bol vypracovaný Ing. Jozefom Faithom, PhD. Všeobecná 

hodnota nehnuteľnosti bola doručeným znaleckým posudkom (ZP) stanovená vo výške 356 000,- 

€. Náklady za vyhotovenie ZP boli  uhradené preddavkom vo výške 250,- € z pokladne mesta dňa 

22.1.2020 (VPD č. 217/20) a zúčtované daňovým dokladom č. 9/2020 zo dňa 2.2.2020 v celkovej 

výške 535,45 €. Doplatok vo výške 285,45 € bol uhradený z bankového účtu dňa 17.2.2020.  

 

Kontrolné zistenie: 

Poskytnutím preddavku na vypracovanie znaleckého posudku mesto nepostupovalo v súlade                

s § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách VS), podľa 

ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke 

výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti do 

vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov; poskytovanie preddavkov subjektmi verejnej správy 

podľa osobitných predpisov týmto nie je dotknuté. 

Úhrada preddavku bez vopred písomne dohodnutej zmluvy je zo strany mesta v rozpore 

s pravidlami určenými zákonom o rozpočtových pravidlách VS porušením finančnej disciplíny 

podľa §31 ods. 1 písm. l) cit. zákona. 

Dňa 21.januára 2020 bolo Mestom Krompachy vystavené „Potvrdenie o veku stavby“ adresované 

Ing. Jozefovi Faithovi, PhD. 

Dňa 12.marca 2020 (číslo reg. záznamu 5078/2020) bola doručená žiadosť od spoločnosti 

Nemocnica Krompachy spol. s r.o., Banícka štvrť 1, 053 42  Krompachy o odkúpenie 

nehnuteľnosti: budovy gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, stavba so súpisným číslom 315 

a pozemku na ktorom sa predmetná budova nachádza, t.j. pozemok s.p.č. 493/7 s možnosťou 

splátkového kalendára na dohodnutú sumu. 

Dňa 6. mája 2020 bol MsZ v Krompachoch uzn. č. 18/D.10 schválený zámer predaja stavby súp. 

číslo 315 stojacej na parcele C-KN 493/7 a spôsob predaja formou priameho predaja najmenej za 

cenu vo výške 356 000,- €, t.j. ceny všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej podľa osobitého 

predpisu – znaleckým posudkom č. 9/2020 zo dňa 30.01.2020 vyhotoveného znalcom Ing. 

Jozefom Faithom, PhD. 

Dňa 17. júna 2020 bolo MsZ v Krompachoch uzn. č. 20/D.1 zrušené uzn. č. 18/D.10-2 zo dňa 

6.5.2020. 

Dňa 17. júna 2020 bol MsZ v Krompachoch uzn. č. 20/B.5 schválený spôsob predaja majetku 

mesta: stavby súp. č. 315, stojacej na parcele C-KN 493/7, vrátane zastavaného pozemku C-KN 
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493/7 formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 9/2020 zo dňa 

30.01.2020 vo výške 356 000,- € Nemocnici Krompachy spol. s.r.o., Banícka štvrť 1, 053 42  

Krompachy so zdôvodnením v texte uznesenia. 

Dňa 5. novembra 2020 bola uzatvorená Kúpna zmluva medzi Mestom Krompachy ako 

predávajúcim a Nemocnicou AGEL Krompachy s.r.o., ako kupujúcim, predmetom ktorej bola 

nehnuteľnosť popísaná v uznesení za kúpnu cenu 356 000,- € podpísaná primátorkou mesta dňa 

21. septembra 2020 a konateľmi spoločnosti dňa 5. novembra 2020.  

Zmluva bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 18. novembra 2020.  

Kontrolné zistenie: 

Uzatvorením kúpnej zmluvy medzi Mestom Krompachy a Nemocnicou AGEL Krompachy s.r.o. bez 

predchádzajúceho schválenia prevodu nehnuteľného majetku prijatím uznesenia MsZ 

v Krompachoch primátorka mesta nepostupovala v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 ods.. a) 

zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných 

otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa 

tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.“  Zároveň nebolo dodržané ustanovenie  § 14 

ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy: „Rozhodnutie 

o prevode nehnuteľného majetku mesta alebo spoluvlastníckeho podielu mesta k tomuto majetku 

na iný subjekt podlieha vždy  schváleniu zastupiteľstvom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“ 

a zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a): „Zastupiteľstvo schvaľuje spôsob 

prevodu nehnuteľného majetku /nadobúdanie a prevod vlastníckeho práva/...“. 

Podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo 

účelom odporuje zákonu, alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom. 

Dňa 22. decembra 2020 bolo MsZ v Krompachoch, uzn. č. 24/B.5 schválené uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy medzi mestom Krompachy ako predávajúcim a Nemocnicou AGEL Krompachy spol. 

s.r.o., Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36182672 ako kupujúcim za kúpnu cenu 

356 000,- € formou prípadu hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením v texte uznesenia. 

Dňa 29. januára 2021 bola uzatvorená Kúpna zmluva medzi Mestom Krompachy ako 

predávajúcim a Nemocnicou AGEL Krompachy s.r.o., ako kupujúcim, predmetom ktorej bola 

nehnuteľnosť popísaná v uznesení za kúpnu cenu 356 000,- €, podpísaná primátorkou mesta dňa 

28. decembra 2020 a konateľmi spoločnosti dňa 29. januára 2021.  

Zmluva bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 3. marca 2021. 

Kontrolné zistenie: 

Dňa 30. marca 2021 bola kupujúcim uhradená kúpna cena na bankový účet mesta vo výške 

356 000,- €, čím zo strany kupujúceho nebol dodržaný Čl. IV bod 2. Kúpnej zmluvy, podľa 

ktorého bolo povinnosťou kupujúceho uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 30 dní od uzatvorenia 

zmluvy. 

Kontrolou bolo zistené, že mesto nepristúpilo k vykonaniu sankcionovania v prípade neuhradenej 

pohľadávky dohodnutej v zmluve zo strany kupujúceho. V dôsledku tejto skutočnosti si povinná 

osoba neuplatnila svoje právo, čím konala v rozpore s § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého: „Orgány obce a organizácie sú 

povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť, a zhodnocovať. Sú povinné najmä používať všetky 

právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo 

oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. 
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Dňa 28. júna 2021, č. záznamu: 10754/21 z Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor 

bolo doručené Rozhodnutie číslo vkladu V 1483/2021 zo dňa 17.06.2021, o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam: pozemok C KN parcel. číslo: 

493/7 o výmere 624 m2 a stavby so súp. číslom 315 na uvedenom pozemku na základe návrhu 

Mesta Krompachy doručeného dňa 19.5.2021. 

3.4.  Výnimka podľa §9a ods. 8 písm. b) 

Výnimky prevodu majetku taxatívne upravuje § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí.  

Najčastejšia forma prevodu nehnuteľného majetku v kontrolovanom období rokov 2017 -2020. 

Mesto Krompachy touto formou previedlo nehnuteľný majetok – pozemky pod garážou vo 

všetkých 8 prípadoch prevodu.   Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 

3.5.  Kúpa nehnuteľnosti 

Nadobudnutie každého nehnuteľného majetku je možné zaradiť pod najdôležitejšie úkony 

týkajúce sa majetku obce - § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení. Postup obce pri 

nadobúdaní majetku do svojho vlastníctva nie je výslovne upravený zákonom SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v z.n.p. Podľa ustanovenia § 13 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Krompachy nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy 

schváleniu zastupiteľstvom.  Pri kúpe nehnuteľnosti je potrebné zvážiť jej potrebu pri ďalšom 

hospodárení a pred uzavretím kúpnej zmluvy posúdiť či je cena primeraná s pohľadu na jej budúce 

využitie. 

V kontrolovanom období rokov 2017 -2020 z predložených dokladov ku kontrole bolo zistené, že  

mesto nadobudlo vlastníctvo k nehnuteľnému majetku v 4 prípadoch: 

- rodinný dom SNP č. 372 s pozemkom vo výmere 278 m2, kúpna cena 25 500,- € 

- pozemky Slovinská ul. v celkovej výmere 111 m2, kúpna cena 500,- € 

- pozemok Hornádska ul. s výmerou 11 060 m2, kúpna cena 16 590,- € 

- pozemok vo veľkosti ½ k celku s výmerou 74 m2, kúpna cena 370,- € 

Pri nadobudnutí majetku mesta do svojho vlastníctva nebolo nepreukázané stanovenie kúpnej 

ceny na základe vypracovaného znaleckého posudku.  

4. Základná finančná kontrola 

Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu upravuje zákon č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole  a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o finančnej kontrole). Finančnú operáciu nemožno vykonať 

bez jej overenia základnou finančnou kontrolou alebo ak zamestnanci vo vyjadrení uvedú, že 

finančná operácia alebo jej časť nie je v súlade so skutočnosťami v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 

zákona o finančnej kontrole a audite.  

Kontrolné zistenie: 

V súvislosti so zámerom previesť majetok mesta na nadobúdateľa bolo povinnosťou mesta overiť 

zámer prevodu základnou finančnou kontrolou, nakoľko išlo o finančnú operáciu ako iný úkon 

majetkovej povahy podľa § 2 písm. d) zákona o finančnej kontrole. Ani na jednom preverenom 

zámere prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku nebola vykonaná ZFK, čím došlo k porušeniu    

§ 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. 

Vo všetkých kontrolovaných zmluvách (uvedených v tabuľke č. 2) bola vykonaná ZFK, avšak jej 

spôsob vykonania nebol v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole. Ku každej 

zmluve je priložený samostatný hárok s názvom „Finančná kontrola – základná finančná  

kontrola“, v texte chýbalo výslovné uvedenie jedného konkrétneho vyjadrenia, či je možné 

finančnú operáciu vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná 

operácia alebo jej časť už vykonala. Odporúčam ku každej zmluve, zámere vyhotovovať kontrolný 

resp. krycí list. Uvedené odporúčam upresniť v smernici o výkone finančnej kontroly, ktorej 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898421&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4442372-4442379&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4442372-4442379&f=2
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prílohou budú vzory dokumentov používaných v súvislosti s vykonávaním ZFK v podmienkach 

MsÚ Krompachy. 

5. Zverejňovanie povinných informácií v súvislosti s prevodom nehnuteľného majetku 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok") v  § 3 ods. 6 upravuje:  Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho 

orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne 

a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú 

predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné 

ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa 

správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.  

 

Úradná tabuľa obce – je to tabuľa, viditeľne a zreteľne označená ako úradná tabuľa, ktorá je 

umiestnená na území obce a nepretržite prístupná verejnosti na verejnom mieste, ktorej plocha je 

určená na vyvesovanie všeobecne záväzných nariadení a iných dokumentov a listín podľa zákona 

o obecnom zriadení a osobitných zákonov  

 

Elektronická úradná tabuľa podľa § 34 zák. č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (zákon 

o eGovernmente) je elektronické úložisko, na ktoré sú zasielané a na ktorom sú zverejňované 

elektronické dokumenty, ak tak ustanovuje zákon. 

 

Ustanovenie § 34 ods. 4 zákona o eGovernmente: „Orgán verejnej moci vykoná zverejnenie na 

elektronickej úradnej tabuli v rovnaký deň, ako zverejní elektronický dokument na úradnej tabuli, 

verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý 

okruh osôb, a ak to z objektívnych dôvodov nie je možné, zverejní na elektronickej úradnej tabuli 

súčasne so zverejneným elektronickým dokumentom aj informáciu o tom, kedy bol zverejnený na 

úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom 

zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.“ 

Informácie týkajúce sa prevodov majetku mesta, sa zverejňujú na úradnej tabuli mesta, centrálnej 

úradnej elektronickej tabuli - CUET, na webovom sídle mesta a v niektorých osobitných 

prípadoch aj v regionálnej tlači. 

Kontrolné zistenie: 

Kontrolou bolo zistené, že informácie týkajúce sa prevodov nehnuteľného majetku v rokoch 2017 -

2020 neboli zo strany mesta zverejňované na CUET- centrálnej úradnej elektronickej tabuli – 

nebolo dodržané ustanovenie § 34 ods. 4 zákona o eGovernmente 

V súlade §5a  zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov: „Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba 

(podľa § 2 ods. 1 zákona 211/2000 aj každá obec) a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za 

finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy (obec), vrátane 

neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, 

nakladania s majetkom obce....“ 

Moment účinnosti je upravený v § 47a Občianskeho zákonníka: „Ak zákon ustanovuje povinné 

zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Účastníci si 

môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.“  

 

Kontrolou zmlúv o prevode nehnuteľného majetku neboli zistené nedostatky. Všetky zmluvy 

predložené ku kontrole uvedené v tabuľke č. 2 boli zverejnené v súlade s § 5a ods. 9 zákona 
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o slobode informácií na webovom sídle mesta Krompachy – www.krompachy.sk v sekcii Zmluvy, 

faktúry, objednávky. 

 

Mesto ako povinná osoba má povinnosť zverejňovať informácie podľa §5 ods. 6 zákona č. 

211/2000 Z. z. a to: zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov 

a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo 

vlastníctve obce, ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do 

vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva 

a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré 

nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:  

a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, 

b) adresa pobytu alebo sídlo, 

c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa. 

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona sa povinnosť zverejnenia informácie o prevode majetku 

vzťahuje iba na mestá. Informácie sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. 

Informácia sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo 

prechodu vlastníctva podľa § 5 ods. 6; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu 

aj po uplynutí tejto doby. 

 

Kontrolné zistenie: 

Z kontrolovaných spisov predložených ku kontrole bolo zistené, že zo strany mesta nebola splnená  

povinnosť zverejnenia prevedenej nehnuteľnej veci do vlastníctva inej osoby podľa § 5 ods. 6 

zákona 211/2000 Z. z. v týchto prípadoch: 

- spoločnosti SIMA plus Krompachy, s.r.o. predaj budovy na Trangusovej ulici č. 346 

vrátane pozemku C KN 1148 vo výmere 239 m2 a C KN 1146 vo výmere 887 m2 v cene 

46 600,- € 

- spoločnosti LIDL v.o.s, Bratislava, predaj pozemku na Trangusovej ulici, parcela C KN 

1153/18 vo výmere 454 m2 v cene 16 900,- €, 

- spoločnosti Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. predaj budovy Gyn.- Pôr. odd. a pozemku 

parcela C KN 493/7 v cene 356 000,- €. 

 

6. ZÁVER 

Účelom kontroly bolo preveriť dodržiavanie pravidiel súvisiacich s nakladaním nehnuteľného 

majetku mesta Krompachy. 

Kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť a v budúcnosti predchádzať ich 

opakovaniu. V zmysle odporúčaní hlavnej kontrolórky povinná osoba prijala 11 opatrení na 

nápravu zistených nedostatkov.   

Návrh správy o výsledku kontroly bol povinnej osobe doručený dňa 23.11.2021.  

Lehota na splnenie opatrení a predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je stanovená do 31.3.2022. 

Kontrola bola ukončená správou o výsledku kontroly dňa 29.11.2021. 
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Číslo kontroly 7/2021 

Povinná osoba Mestský úrad, Námestie slobody 1, Krompachy 

Označenie kontroly 

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly     

č. 1/2020, ktorou bola kontrola dodržiavania všeobecne záväzného 

nariadenia pri správe, vyrubovaní a vymáhaní daní – daň za psa. 

Kontrolované obdobie rok 2019, 2020 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
7.12.2021 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť splnenie opatrení prijatých a dodržiavanie zákonného postupu 

a podmienok pri vyrubovaní a platení dane za psa v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 

mesta a interných predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť v nadväznosti na všeobecne platnú 

právnu legislatívu. 

Zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon 

podmienkach držania psov) a ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2002 boli definované podmienky na 

držanie psov na území mesta, povinnosť evidencie psov a vodenia psov.  

V zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady je predmetom dane za psa, pes starší ako 6 mesiacov, 

chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie sú psi, ktoré sú chované na 

vedecké účely a výskumné účely, psi umiestnení v útulku zvierat, psi so špeciálnym výcvikom, ktorého 

vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Základom dane je počet psov.  

V zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z.n.p.: 

Ods. (10) Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do 

karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, 

ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na 

odchyt túlavých zvierat podľa § 6 ods. 2 písm. av). Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt túlavých 

zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých 

zvierat. 

Ods .(11) Obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v 

karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje starostlivosť o túlavé zviera od okamihu 

jeho prevzatia a po tom, ako nadobudne vlastníctvo k zvieraťu podľa odseku 17, môže aj bezodplatne 

previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá. 

Ods. (13)  Odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá môže 

vykonávať len osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej osoby 

vyškolenej podľa § 6 ods. 2 písm. ao). Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat nahlási obci, na ktorej 

území bolo zviera odchytené bezodkladne po odchyte túlavého zvieraťa, zoznam odchytených túlavých 

zvierat a údaje o odchytených túlavých zvieratách. Ak osoba schválená na odchyt túlavých zvierat 

neprevádzkuje vlastnú karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá, je povinná uzavrieť s karanténnou 

stanicou alebo útulkom pre zvieratá zmluvu o úschove odchytených túlavých zvierat. 

 

1. Evidencia psov 

V zmysle § 3 ods. 1. zákona o podmienkach držania psov – „Každý pes držaný nepretržite viac 

ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť 

psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete 

v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza“. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/20210315.html#paragraf-6.odsek-2.pismeno-av
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/20210315.html#paragraf-6.odsek-2.pismeno-ao
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Evidenciu vedie mesto.  Do evidencie sa zapisuje najmä: 

a) evidenčné číslo psa, 

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 

c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 

d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce 

zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 

f) úhyn psa, 

g) strata psa. 

Mesto Krompachy všeobecne záväzným nariadením č. 4/2021, na ktorom sa uznieslo MsZ 

v Krompachoch dňa 28.4.2021, číslo uznesenia  27/E.2 upravilo niektoré podmienky držania psov 

na území mesta. Prijatím VZN bolo splnené opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov pri 

kontrole č. 1/2020 ukončenej správou o výsledku kontroly dňa 27.2.2020. 

 

Povinnosti držiteľa psa, priestupky a pokuty sú upravené v čl. 5 VZN, podľa ktorého držiteľ psa 

prihlasuje psa v zmysle osobitného predpisu do evidencie psov, ktorú vedie Mestský úrad 

v Krompachoch, je ďalej povinný  nahlásiť včas každú zmenu a skutočnosti, ktoré sa zapisujú do 

evidencie psov..., najmä stratu psa, stratu evidenčnej známky, úhyn psa a pod.  

Podľa čl. 4 VZN č. 4/2021 prvé vydanie evidenčnej známky pre psa je bezplatné. Výška úhrady 

nákladov spojených s vyhotovením náhradnej evid. známky pre psa je stanovené vo výške 3,- €. 

V správe o výsledku kontroly č. 1/2020 bolo hlavnou kontrolórkou konštatované, že mesto 

evidenciu psov nemá, nevedie od roku 2013 podľa § 3 zákona č. 282/2002 Z. z..  

 

Dňa 30.6.2020 bol povinnou osobou doručený písomný zoznam splnených opatrení medzi 

ktorými bolo aj zabezpečenie a vedenie evidencie psov v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., 

zodpovedný: vedúca oddelenia majetku a reg. rozvoja, s výrokom: „Plní sa. Evidencia psov 

v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. bola zakomponovaná do pracovnej náplne referentky 

oddelenia majetku a regionálneho rozvoja.“ 

Dňa 30.9.2021 bola uzatvorená pracovná náplň so zamestnankyňou Boženou Brutvanovou 

doplnená v bode 18. : „vedie evidenciu psov na území mesta v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z., 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov“ s účinnosťou od 1.10.2021.  

Ku kontrole boli predložené tieto doklady týkajúce sa evidencie: 

- tabuľkový zoznam evidencie známok pre psa, ktorá obsahovala  513 záznamov. 

- výzvy na doplnenie informácií k dani za psa, zasielané majiteľom psov v priebehu 

mesiacov september – október 2020, 

- doručené tlačivá na prihlásenie psa do evidencie 

- doručené tlačivá na odhlásenie psa z evidencie. 

Počas výkonu kontroly bola databáza evidencie psov aktualizovaná s písomnými záznamami 

doručenými od držiteľov psov. Aktualizácia databázy povinnou osobou začala prebiehať od 

1.10.2021 informačnom systéme DCOM – dátové centrum obcí a miest.  

Zoznam psov v evidencii informačného systému DCOM obsahuje 432 záznamov o psoch, 

tabuľková časť evidencie vydaných známok pre psa obsahuje 513 záznamov. Medzi evidenciou 

psov a evidenciou známok je rozdiel, z tohto dôvodu odporúčam vykonať dôkladnú aktualizáciu 

evidencie psov porovnaním s evidenciou známok a evidenciou vydaných rozhodnutí dane za psa 

na základe podaných priznaní od daňových poplatníkov. 

Mesto Krompachy v októbri 2020 na svojom webovom sídle uverejnilo výzvu na doplnenie 

informácií k dani za psa a zverejnilo predpísané tlačivá na prihlásenie psa, odhlásenie psa 

a žiadosť o vydanie náhradnej známky.  
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V rámci verejného zisťovania v meste boli v priebehu roka 2021 distribuované upozornenia do 

bytových domov, prostredníctvom ktorých mesto žiadalo všetkých vlastníkov psov, aby si splnili 

svoju oznamovaciu povinnosť a prihlásili svojich psov do evidencie, zároveň žiadalo zástupcov 

vlastníkov bytov (domových dôverníkov) oznámiť majiteľov psov v ich bytovom dome. 

Zo strany mesta je problematické preveriť skutočný počet psov v meste. Je preukázateľné, že nie 

každý držiteľ psa si splní svoju ohlasovaciu povinnosť a svojho psa prihlási do evidencie.  

 

Na základe ustanovenia § 7 zákona č. 282/2002 Z. z., sa priestupku dopustí držiteľ psa, ak: 

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočnosti 

a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny, 

b) neprihlási psa do evidencie,... 

Ustanovenie § 7 rieši aj priestupky a sankcie súvisiace s evidenciou psov. 

Ustanovenie § 7 ods. 4 zákona č. 282/2002 Z. z.: 

„Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán 

Policajného zboru.“ 

Odporúčam vykonávať miestne šetrenia v spolupráci s príslušníkmi mestskej polície a tak sa 

pokúsiť zistiť skutočný stav psov držaných a chovaných na území nášho mesta.  

2. Daň za psa 

Daň za psa je bližšie upravená vo VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na územní mesta 

Krompachy, na ktorom sa uznieslo MsZ v Krompachoch dňa 15.12.2014, uznesením č.: 2/H.3. 

VZN bolo doplnené Doplnkom č. 1 k VZN, uznesenie č. 2/F.2 zo dňa 12.12.2018 a Doplnkom č. 2 

k VZN, uznesenie č. 15/D.2 zo dňa 11.12.2019. 

Daň za psa upravuje tretia časť VZN, v čl. 12 správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa 

a kalendárny rok nasledovne: 

a) v bytoch a bytových domoch     45,00 € 

b) v rodinných domoch      10,00 € 

c) v záhradkárskych a chovateľských osadách    45,00 € 

d) u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov  45,00 € 

Zníženie, oslobodenie od dane je bližšie upravené v čl. 13 VZN č. 4/2014. 

Kontrolou podkladov bolo zistené, že daňovník (držiteľ psa) podával správcovi dane priznanie 

k dani za psa na predpísanom tlačive. 

Následne bolo vydané Rozhodnutie o vyrubení dane („štvordane“ – daň z nehnuteľností, daň za 

psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje ) doručované elektronicky 

v súlade s ustanovením §31 a § 32 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Úhrady dane boli daňovníkmi uhrádzané v hotovosti do 

pokladne mesta ako aj bezhotovostne na bankový účet SK03 5600 0000 0034 0034 9002. 

Kontrolou obsahovej stránky vydaných rozhodnutí o vyrubení dane za psa bolo preukázané 

dodržiavanie zákonných náležitostí tak, ako to ukladá ustanovenie § 63 zákona č. 563/2009 Z. z.. 

Pri overovaní výberu miestnej dane na základe vydaných rozhodnutí o vyrubení dane bolo pri 

kontrole len ich obsahového zamerania (§ 63 zákona č. 563/2009 Z. z.) postupované v zmysle 

ustanovenia § 18d ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého kontrolná činnosť hlavného 

kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o 

právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. 
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Nedoplatky na dani za psa (vrátane penále) evidované k 30.9.2021           uvedené v € 

Rok do 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SPOLU 

Predpis 

dane za psa 
--- 6 644,20 6 954,64 6 736,08 6 222,83 6 067,07 6 250,74 7 075,39 --- 

Výška 

nedoplatku 
482,36 316,30 576,29 498,77 512,85 463,23 552,69 1 794,87 5 197,36 

Podiel v % --- 4,76  8,29 7,40 8,24 7,63 8,84 25,37 --- 

Nedoplatky na dani za psa majú stúpajúci trend. Výrazný nárast je zaznamenaný za rok 2021. 

V zmysle ustanovenia § 80 ods.1) zákona č. 563/2009 Z. z.: „Ak daňový subjekt v lehote podľa 

tohto zákona alebo osobitných predpisov1) alebo určenej v rozhodnutí správcu dane nezaplatil daň 

alebo neodviedol vybranú daň alebo zrazenú daň, správca dane ho môže vyzvať, aby daňový 

nedoplatok odviedol alebo zaplatil v ním určenej náhradnej lehote. Táto lehota nesmie byť kratšia 

ako 15 dní. Správca dane je povinný v tejto výzve upovedomiť daňového dlžníka o následkoch 

neodvedenia alebo nezaplatenia daňového nedoplatku. Proti výzve možno podať námietku do 15 

dní od jej doručenia. Podanie námietky má odkladný účinok. Rozhodnutie o vyhovení námietke 

nemusí obsahovať odôvodnenie.“ 

Podľa ustanovenia § 85 zákona č. 563/2009 Z. z. právo na vymáhanie daňového nedoplatku je 

premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok 

vznikol. Ak správca dane v lehote podľa prvej vety doručí daňovému subjektu výzvu podľa § 80, 

začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva 

doručená. Správca dane zasielal výzvy na úhradu nedoplatku, ktoré obsahovali zákonné 

náležitosti. 

Oznamovacia povinnosť súkromných veterinárnych lekárov 

Novelou zákona č. zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z.n.p. platnej od 1.9.2018 

ustanovením § 19 ods. 9 bola uložená povinnosť každému majiteľovi psa zabezpečiť trvalé 

označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (čipom), ktorý spĺňa 

technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr 

však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom 

registri spoločenských zvierat.  Označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny 

lekár. 

Podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 39/2007 Z. z. súkromný veterinárny lekár je povinný: 

„zadať do centrálneho registra spoločenských zvierat údaje o identifikovanom psovi a jeho 

vlastníkovi do 24 hodín od identifikácie psa podľa § 19 ods. 9 alebo od oznámenia zmeny údajov, 

viesť o týchto údajoch písomnú evidenciu a predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy 

a oznámiť údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi príslušnej obci“. 

Prínosom pri zisťovaní skutočného počtu psov chovaných alebo držaných na území mesta 

Krompachy podľa vyššie uvedeného sa javí aj spolupráca a komunikácia so súkromnými 

veterinárnymi lekármi pôsobiacimi v meste, ktorá môže mať vplyv na zvýšenie príjmu 

plynúceho z dane za psa. 

 

3. Vykonávanie finančnej kontroly 

Kontrolou bolo preverené aj vykonanie základnej finančnej kontroly, ktorú má kontrolovaný subjekt 

povinnosť vykonávať podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20150901.html#poznamky.poznamka-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20150901.html#paragraf-80
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/20180901.html#paragraf-19.odsek-9
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Rozhodnutia o vyrubení dane boli overené finančnou kontrolou na súhrnných krycích listoch v súlade 

s ustanovením §7 zákona č. 357/2015 Z. z.. Upozorňujem na elektronický výkon ZFK za podmienky 

vytvorenia dostatočných materiálno – technických podmienok. Elektronický výkon ZFK musí spĺňať 

podmienky autenticity, integrity, nepopierateľnosti a náležitosti ustanovené zákonom č. 357/2015 Z.z.. 

 

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

Kontrola bola ukončená správou o výsledku kontroly dňa 7.12.2021. 

Číslo kontroly 8/2021 

Povinná osoba Mestský úrad, Námestie slobody 1, Krompachy 

Označenie kontroly 
Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 

v Krompachoch. 

Kontrolované obdobie rok 2020 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
29.11.2021 

Cieľom kontroly bolo preveriť stav plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 

v Krompachoch, overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia. 

Mestské zastupiteľstvo je kolektívny orgán, ktorý rozhoduje vždy v zbore - § 12 ods. 7 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení).  Vyjadrenie 

vôle alebo názoru kolektívneho orgánu nie je štandardne možné iným spôsobom, než hlasovaním, 

v ktorom rozhodne o (akomkoľvek) návrhu. Výsledkom rozhodovacieho procesu je buď schválené 

uznesenie alebo nariadenie. Podľa § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení rokovania mestského 

zastupiteľstva sú zásadne verejné.  

 

Situácia v samosprávach bola v priebehu roka 2020 výrazne ovplyvnená ochorením COVID-19. 

Vláda SR uznesením č. 111/2020 zo dňa 11.3.2020 vyhlásila pre územie Slovenskej republiky 

mimoriadnu situáciu od 12.3.2020 od 6:00 hod. podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva. S ochorením COVID-19 súvisela právna úprava zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení. Prechodné ustanovenie § 30f  zákona o obecnom zriadení bolo zavedené vykonanou 

novelou č. 73/2020 Z. z. s účinnosťou od 9. apríla 2020.  

Počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 zákon o obecnom zriadení upravuje: 

1. rokovanie mestského zastupiteľstva s fyzickou prítomnosťou poslancov podľa § 12 zákona 

o obecnom zriadení. 

2. rokovanie mestského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami komunikačnej technológie podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení, 

z ktorého mesto vyhotoví obrazovo-zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení 

rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do 5 dní v podobe 

zápisnice na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené.  

3. vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť 

rokovanie mestského zastupiteľstva podľa ods. 2 alebo podľa § 12, môže mestské 

zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním 

v listinnej podobe alebo hlasovaním elektronických prostriedkov s použitím e-mailových 

adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie 

uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty a to vo veciach bezprostredne súvisiacich 

so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie a vo veciach, ktoré z dôvodu 

hroziacej škody neznesú odklad. 
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Podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení podrobné pravidlá o rokovaní mestského 

zastupiteľstva upraví rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.  

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Krompachoch bol schválený uznesením č. 6/D.21 

dňa 10.4.2019 a jeho jednotlivé ustanovenia sú v súlade s ustanovením § 12 zákona o obecnom 

zriadení. 

 

Zvolávanie zasadnutí MsZ 

MsZ mesta Krompachy  bolo v roku 2020 zvolávané v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení).  

 

MsZ zasadalo v súlade s časovým harmonogramom zasadnutí (raz za tri mesiace) ale aj mimo 

časového harmonogramu, a to najmä z dôvodu prerokovania závažných otázok alebo úloh 

a nekonaním v rámci schváleného harmonogramu. 

Zasadnutia MsZ zvolávala primátorka mesta pozvánkou, ktorá obsahovala aj návrh programu 

zasadnutia. Program a termín rokovania bol zverejnený na webovom sídle mesta Krompachy 

v dostatočnom časovom predstihu pred zasadnutím MsZ. 

Harmonogram zasadnutí na rok 2020 bol schválený uznesením č. 15/B.19 zo dňa 11.12.2019. 

Kontrolou vedenia evidencie uznesení prijatých MsZ v Krompachoch v roku 2020 bolo zistené, že 

zasadanie MsZ sa uskutočnilo 7 krát, z toho: 

 4 zasadnutia v plánovaných termínoch schválených MsZ, 

 2 zasadnutia v náhradných termínoch, 

 1 zasadnutie plánované na deň 16.12.2020 sa nekonalo z dôvodu nepriaznivej situácie 

súvisiacej s COVID-19 a ospravedlnením 6 poslancov.  

Vedenie evidencie uznesení prijatých MsZ v roku 2020 

Na zasadnutiach MsZ sa prijalo spolu 252 uznesení, z ktorých bolo návrhovou komisiou 

predložených na schválenie v počte celkom 118. Plnenie prijatých uznesení MsZ je evidované 

v informačnom systéme DCOM – Korwin – Uznesenia. 

Správa o plnení uznesení za obdobie od 1.3.2020 do 31.3.2021 bola predložená zástupcom 

primátorky mesta na 27. zasadnutí MsZ. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch predloženú 

správu zobralo na vedomie uznesením č. 27/C.1. dňa 28.apríla 2021. V dôvodovej správe bolo 

konštatované splnenie všetkých uznesení za dané obdobie. 

 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Krompachoch neukladá povinnosť informovať 

MsZ o kontrole a stave plnenia úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení. 

Hlavná kontrolórka mesta podľa ustanovenia 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov je povinná vykonávať kontrolu plnenia uznesení MsZ nezávisle od 

toho, či táto kontrola bola vykonávaná z inej úrovne. 

V roku 2020 primátorka mesta pozastavila výkon dvoch uznesení týkajúcich sa prevodu akcií 

spoločnosti SKI Plejsy a.s.. 

Pozastavenie uznesení č. 18/D.9 zo dňa 6. mája 2020 a  uzn. č. 21/J.2 zo dňa 19. augusta 2020 

bolo primátorkou mesta písomne odôvodnené v zmysle § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení a 

tvorí súčasť dokumentácie z jednotlivých zasadnutí zastupiteľstva, je verejne prístupné na 

webovom sídle mesta a sekcii Samospráva – Mestské zastupiteľstvo – Zasadania MsZ. 
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Prehľad jednotlivých zasadnutí, účasť prítomných poslancov a prehľad uznesení prijatých MsZ 

v Krompachoch v priebehu roka 2020 dokumentuje nasledujúca tabuľka: 

Prehľad zasadnutí MsZ v Krompachoch v roku 2020 

Poradie 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

SPOLU 
Konané dňa 12.2.2020 6.5.2020 19.5.2020 17.6.2020 19.8.2020 17.9.2020 16.12.2020 22.12.2020 

Prítomní 

poslanci 
12 11 12 10 10 10 x 

11                          

online 

volí 3 1 1 1 2 3 
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6
 p
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.  

1 12 

schvaľuje 18 10 3 17 24 21 25 118 

neschvaľuje 1       2   2 5 

ruší   4 1 1 3 1 2 12 

berie na vedomie 13 11   10 24 8 12 78 

uznáša sa 3 2   1 1   3 10 

zvolilo         1     1 

menuje       1       1 

stanovuje       1       1 

určuje       1 1     2 

vyhlasuje       1       1 

poveruje           1   1 

konštatuje       1 1 1   3 

odvoláva           2   2 

žiada   2   1       3 

súhlasí 1       1     2 

SPOLU 39 30 5 36 60 37 0 45 252 

 

Zákon o obecnom zriadení – výňatok § 13 

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že 

odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 

ods. 10. 

(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné 

zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak 

obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca 

platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. 

§ 12 

(10) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od 

ich schválenia obecným zastupiteľstvom. 

Náhodným výberom boli prekontrolované vybrané uznesenia prijaté MsZ počas roka 2020 

s týmito zisteniami:  

 uznesenia  schvaľujúce prevody vlastníctva majetku – boli predmetom predchádzajúcej 

kontroly č. 6/2021 v ktorej boli odporúčané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

 uznesenia schvaľujúce zmenu rozpočtu – všetky zmeny rozpočtu boli vykonané v rozsahu v 

akom boli schválené. 

 uznesenia schvaľujúce dotácie z rozpočtu mesta – so všetkými žiadateľmi, ktorým 

prostredníctvom prijatého uznesenia MsZ boli schválené dotácie mesto uzatvorilo zmluvy 

a zverejnilo ich na webovom sídle mesta.  
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 uznesenie č. 20/B.12 zo dňa 17. júna 2020, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo poplatok 

vo výške 70,80 EUR za rok 2019 na účte sociálneho fondu ako výdavok sociálneho fondu. 

 

Ustanovenie § 2 zákona o sociálnom fonde: 

(1) Zamestnávateľ tvorí fond v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. 
(2) Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej 

republiky alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na 

území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v 

obdobnom pracovnom vzťahu.1) 

Odporúčam zrušiť uznesenie č. 20/B.12 zo dňa 17. júna 2020. Podľa ustanovenia § 7 zákona     

č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vyplýva, že úroky a bankové 

poplatky na účte sociálneho fondu nie sú zdrojom tvorby a použitia sociálneho fondu. Postup 

účtovania bankových poplatkov a úrokov na účte sociálneho fondu v samospráve upravuje 

Metodické usmernenie MF/014309/2017-352 zo dňa 20.7.2017, podľa ktorého prijaté bankové 

úroky na  účte sociálneho fondu v banke a realizované bankové poplatky sa preúčtujú 

prostredníctvom účtu 261 – Peniaze na ceste.  

Odporúčam aby návrhy uznesení boli štylizované kladne, čo vyplýva aj z § 12 ods. 7 zákona 

o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa 

je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného 

zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak časť vety za 

bodkočiarkou, odsek 5, § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo osobitný 

zákon neustanovuje inak; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov. 

 

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

Kontrola bola ukončená správou o výsledku kontroly dňa 29.11.2021. 

 

 

 

 

 

V Krompachoch, dňa 8.12.2021 

 

        Ing. Marta Legátová  

          hlavná kontrolórka 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/152/#poznamky.poznamka-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20210101.html#paragraf-13.odsek-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20210101.html#paragraf-18a.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20210101.html#paragraf-18a.odsek-10
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20210101.html#paragraf-20a.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20210101.html#paragraf-20b.odsek-5

