Materiál na 10. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2017

Správa hlavného kontrolóra
o výsledku finančnej kontroly stavu pohľadávok za nájomné byty a spôsob
ich vymáhania v MsÚ za rok 2016
číslo: HK/9-FK/VVS/Byty/MsÚ/FIN/2017 v MsÚ Veľký Meder

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly
stavu pohľadávok za nájomné byty a spôsob ich vymáhania v MsÚ za rok 2016 číslo: HK/9FK/VVS/Byty/MsÚ/FIN/2017 v MsÚ Veľký Meder

Predkladá: Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
Spracoval: Mgr. Albert Nagy

SPRÁVA
hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly
číslo: HK/9-FK/VVS/Byty/MsÚ/FIN/2017 v MsÚ Veľký Meder
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého hlavný kontrolór mesta
predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí, predkladám túto správu ktorá obsahuje výsledok f i n a n č n e j kontroly
vykonanej na Odbore Všeobecnej vnútornej správy / referátu Sociálnych vecí a bytov MsÚ
a ostatných oddeleniach MsÚ vo Veľkom Mederi, pričom
predmetom kontroly
bola:
Kontrola
A/ stavu pohľadávok za nájomné byty a spôsob ich vymáhania v MsÚ za rok 2016 na Odbore
Všeobecnej vnútornej správy / referátu Sociálnych vecí a bytov MsÚ a ostatných oddeleniach MsÚ
vo Veľkom Mederi .

Všeobecné náležitosti:
Miesto vykonávania kontroly: Odbor Všeobecnej vnútornej správy na MsÚ Veľký Meder
Referát Sociálnych vecí a bytov MsÚ Veľký Meder
Ostatné oddelenia a referáty MsÚ vo Veľkom Mederi
Kancelária hlavného kontrolóra Veľký Meder
Kontrolovaný subjekt: Referát Sociálnych vecí a bytov MsÚ Veľký Meder
Ostatné oddelenia MsÚ vo Veľkom Mederi
Kontrolované obdobie: rok 2016
Kontrola bola vykonaná v dňoch : 16.10.2017 – 31.11.2017
Dátum oboznámenia so správou : 7.12.2017
Dátum prerokovania správy : 7.12.2017
Dátum predloženia námietok : 12.12.2017
Dátum predloženia prijatých opatrení: do 31.12.2017
Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení: do 31.1.2018
Cieľ kontroly: Overiť správnosť vedenia a kontrola správnosti stavu pohľadávok za nájomné byty
a spôsob ich vymáhania MsÚ za rok 2016. Kontrola dokladov spisoch oddelenia súlad s osobitnými
predpismi alebo vnútornými aktmi riadenia s dôrazom na dodržiavanie platných ustanovení :
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o rozpočtových pravidlách“),
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“)
- VZN č. 139/2012 O zásadách prideľovania nájomných bytov v meste Veľký Meder zo 14.11.2012
a zmeny a doplnenia VZN č. 139

- VZN č. 161, 167, 184
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
- zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.

A. Kontrolované doklady:
-

Evidencia spisov nájomcov k 31.12.2016
Agenda nájomcovia – obecné domy k 31.12.2015
Agenda nájomcovia – obecné domy k 31.12.2016
Evidencia nájomných bytov
Evidencia stavu pohľadávok za nájomné byty k 31.12.2016
Hlavná kniha účet 31815 – pohľadávky za prenájom bytov 1-12/2016

B. Zákonné ustanovenia
Kontrola bola vykonaná v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. , § 18d), e), f) o obecnom zriadení
v znení n. p., ustanovení § 20 až § 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o Finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 563/2009 Z. z.
o Správe daní (daňový poriadok) alebo osobitného predpisu, platnými vnútornými predpismi mesta
Veľký Meder a v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
schváleného Uznesením č. 5-MsZ/2017/8/a zo dňa 29.06.2017,
C. Kontrolou bolo zistené:
Ad A1/ Evidencia spisov
Vykonaním kontroly bolo zistené:
Všetky skontrolované doklady obsahujú predpísané náležitosti:
-

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Rozhodnutie o pridelení nájomného bytu
Doklad o uhradenej kaucii
Určenie minimálneho/maximálneho príjmu domácnosti
Potvrdenie príjmov ( Soc.poisť. atd.)

Spisy sú usporiadané a vedené prehľadným spôsobom. V evidencii a vedení spisov som
nezistil žiadne nedostatky. Doklady v spisoch sú usporiadané chronologicky a obsahujú všetky
predpísané a zákonmi stanovené náležitosti.
Ad A2/ Agenda nájomcov mestských bytov za rok 2015 a stav pohľadávok k 31.12.2015
Agenda je vedená aj počítačovým systémom s využitím príslušného SW nepretržite od roku

1980. Údaje sú doplňované chronologicky a systém umožňuje sledovanie platieb ako aj pohľadávok
nájomcov za vybrané obdobie. Stav pohľadávok k 31.12.2015 predstavoval sumu 19 818,27 Eur.

Ad A3/ Agenda nájomcov mestských bytov za rok 2016 a stav pohľadávok k 31.12.2016
Agenda je vedená aj počítačovým systémom s využitím príslušného SW nepretržite od roku
1980. Údaje sú doplňované chronologicky a systém umožňuje sledovanie platieb ako aj pohľadávok
nájomcov za vybrané obdobie. Stav pohľadávok k 31.12.2015 predstavoval sumu 22 548,89 Eur čo je
o 2 730,62 Eur viac ako na konci roku 2015.
V 11 prípadoch sa pohľadávky riešia v spolupráci s exekútorským úradom, ostatné nedoplatky
rieši oddelenie vo vlastnej správe na základe príslušných ustanovení zákona a interných predpisov
mesta.

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle ustanovenia §15 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
O použití fondu rozvoja bývania rozhoduje Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi. Fond
rozvoja bývania vytvára mesto najmä z finančných prostriedkov z predaja bytov podľa zákona č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Prostriedky
fondu v roku 2016 neboli použité. K 31.12.2016 mesto eviduje finančné prostriedky na fondovom účte
v sume 36 467,08 Eur.

Fond rozvoja bývania
Začiatočný stav k 01.01.2016

Suma v eur
36461,00

Prírastky, z toho:

10,79

Kreditné úroky

10,79

Predaj bytu /splátka/
Úbytky ‐ poplatky, daň
Konečný zostatok k 31.12.2016

Ad A6/ Hlavná kniha účet 31815 – pohľadávky za prenájom bytov 1-12/2016

‐
4,71
36467,08

Ad A4/ Evidencia nájomných bytov
Mesto vo svojej pôsobnosti spravuje nájomné byty

Ružová ulica 3563/26-27
Ružová ulica 3750/28-29
Komárňanská ulica 3300/8, 10
Komárňanská ulica 3300/6
Jahodová 3161
Jahodová 3162
Jahodová 3887/15A-15F

počet
bytov:
36
24
30
8
24
6
6

Šarkaň 3862/15,17,19,21,23,25
Celkom

6
140 bytov

adresa:

Údržba a opravy nájomných bytov je v kompetencii MPBH
s r.o. Veľký Meder

Bývalé byty na Jahodovej u.č. 101

6 bytov ( mimo prevádzky)

Podľa zmluvy 277-520-2001/Z predmetné nájomné byty musia mať nájomný charakter po
celú dobu životnosti. Uvedený BD so 6 b. j. je v užívaní 14 rokov. Podľa zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov je mesto Veľký Meder povinné viesť majetok
v účtovníctve podľa osobitného predpisu. Podľa § 30 ods. 2 Opatrenia č. MF/16786/2007-31 sa
dlhodobý hmotný majetok odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe
budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Zároveň je podľa §7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto povinné zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať svoj
majetok.
Taktiež je povinné udržiavať svoj majetok, chrániť ho pred poškodením, zničením, používať
všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv
alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Poskytnutie príspevku na obstaranie BD so 6 b. j. bolo podmienené zriadením záložného
práva na bytový dom v prospech ministerstva. Z toho vyplýva že mesto je oprávnené nakladať
s nehnuteľnosťou len po predchádzajúcom písomnom súhlase záložného veriteľa, t.j. ministerstva.
Záložca - mesto podľa čl. IV. bod 12 zmluvy o poskytnutí dotácie na výstavbu nájomných
bytov sa zaviazal využiť' bytové jednotky v stavbe bytový dom 6 bytových jednotiek. Veľký
Meder výlučne na účely nájomného bývania.
Podmienku výstavby nájomných bytov a ich využitie na účely nájomného bývania
podľa zmluvy mesto splnilo a poskytlo nájomné bývanie občanom mesta. Z bezpečnostných
dôvodov (ochrana životov) a zlého technického stavu stavby muselo mesto prikročiť k
vysťahovaniu nájomcov z bytového domu do 1.10.2015. (viď. príloha č.1 - fotodokumentácia)
Na základe tejto skutočnosti odporúčam vedeniu mesta využiť ustanovenie § 88-97 a § 91
zákona č. 50/1976 Z. b. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
a požiadať stavebný úrad o vydanie súhlasu na odstránenie stavby z uvedených dôvodov.
Odstraňovanie stavieb

§ 88
(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť
§ 91
Ak sú závadným stavom stavby bezprostredne ohrozené životy osôb a ak stavbu nemožno
zachovať, môže stavebný úrad výnimočne vydať ústny príkaz na odstránenie stavby a zabezpečiť
odstránenie stavby bez prerokovania s vlastníkmi stavby. Stavebný úrad najneskoršie do 3 dní
písomne oznámi rozhodnutie vlastníkovi stavby a dôvody, pre ktoré bol príkaz vydaný, a rozhodne o
úhrade nákladov na odstránenie stavby.

Záver
D. Prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie
príčin ich vzniku
V oblasti správnosti vedenia evidencie a vymáhania pohľadávok za nájomné byty za rok 2016
kontrola zistila nedostatky formálneho a administratívneho charakteru ktoré nemajú vplyv na
evidenciu a vymáhanie nedoplatkov za nájomné byty. Na riešenie situácie v súvislosti s nájomnými
bytmi na Jahodovej u. č.101 odporúčam postupovať ako je to vyššie uvedené.
Na základe uvedeného odporúčam vedeniu mesta Veľký Meder:

1. využiť ustanovenie § 88-97 a § 91 zákona č. 50/1976 Z. b. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a požiadať stavebný úrad o vydanie
súhlasu na odstránenie stavby na Jahodovej u. č. 101 6 b.j. z dôvodu uvedených
v príslušných §§ zákona.
Ďalej odporúčam ved. Odboru VVS Veľký Meder:

2. aktualizovať prístup k relevantným tlačivám oddelenia na web stránke mesta nakoľko
-

v čase kontroly tieto tlačivá neboli prístupné verejnosti a to: (príloha č.2)
Určenie minimálnej a maximálnej výšky príjmu domácnosti
Prehlásenie
Dotazník

3. prijať opatrenia na odstránenie zistených a zabránenie vzniku nových nedostatkov v
konštatovaných oblastiach. Návrh prijatých konkrétnych opatrení predložiť hlavnému
kontrolórovi do 31.12.2017. Správu o odstránení zistených nedostatkov predložiť
hlavnému kontrolórovi v lehote do 31.1.2018.

E. Písomné potvrdenie o prevzatí návrhu správy kontrolovaným subjektom a o odovzdaní
dokladov.

Za kontrolovaný subjekt: 07.12.2017

............................................

Ing. Ladislav Jankó, ved. Odboru VVS

Štatutárny zástupca:

07.12.2017

............................................

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor
F. Kontrolovaný subjekt sa vzdal práva na predloženie námietok v stanovenej lehote ku
kontrolným zisteniam hlavného kontrolóra.

Za kontrolovaný subjekt: 07.12.2017

............................................

Ing. Ladislav Jankó, ved. Odboru VVS

Štatutárny zástupca:

07.12.2017

............................................

JUDr. Samuel Lojkovič, primátor

Vo Veľkom Mederi, dňa 07.12.2017
............................................
Mgr. Albert Nagy
hlavný kontrolór mesta

Príloha č. 1 fotodokumentácia stavu nájomných bytov na Jahodovej č. 101

Príloha č. 2 - tlačivá

