Materiál na 3. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2019

Správa hlavného kontrolóra
o výsledku finančnej kontroly
číslo: HK/MFK/GO Fond/MPBH/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 číslo:
HK/MFK/GO Fond/MPBH/MsÚ Veľký Meder

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

SPRÁVA
hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly
číslo: HK/MFK/GO Fond/MPBH/MsÚ Veľký Meder
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h ) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení

neskorších predpisov, na základe

ktorého hlavný

kontrolór mesta predkladá

správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
predkladám túto správu ktorá obsahuje výsledok

kontroly vykonanej v mestských obchodných

spoločnostiach vo Veľkom Mederi, pričom

predmetom kontroly
bola:
Kontrola
a/

čerpania GO fondov nájomných bytov mesta od roku 2015

b/
kontrola aktuálneho technického stavu nájomných bytov:
Jahodová ulica/Eper utca 3161, počet bytov 24,
Jahodová ulica/Eper utca 3162, počet bytov 6
Šarkaň/Sárkány 3862/15,17,19,21,23,25, počet bytov 6,
Jahodová ulica/Eper utca 3887/15A-15F, počet bytov 6.
Preverenie aktuálneho stavu s porovnaním pôvodného stavu uvedenom na preberacom
/odovzdávacom protokole s odporúčanými opravami a opatreniami.
Všeobecné náležitosti:
Miesto vykonávania kontroly: MPBH s r.o. Veľký Meder
MsÚ Veľký Meder
Kancelária hlavného kontrolóra Veľký Meder
Kontrolovaný subjekt:
MPBH s r.o. Veľký Meder
MsÚ Veľký Meder

Kontrolované obdobie: rok 2015 - 2018
Kontrola bola vykonaná v dňoch: 08.02.2019 – 18.3.2019
Dátum vyhotovenia správy: 21.03.2019
Lehota na podanie námietok Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení: - 1.7.2019
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: - 1.7.2019
Cieľ kontroly: Overiť aktuálny, objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s

osobitnými predpismi alebo vnútornými aktmi riadenia s dôrazom na dodržiavanie platných
ustanovení :
-

dodržiavania a uplatňovania zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A. Kontrolované doklady:
Účet na tvorbu na čerpanie GO Fondu na MsÚ Veľký Meder
Zmluva o výkone správy nehnuteľností zo dňa 16.10.2012, článok IX, ods. 1)
Zmluva o výkone správy nehnuteľností zo dňa 10.2.2015, článok IX, ods. 1)
1.
Správca je povinný predložiť vlastníkovi raz ročne do 31. 03. nasledujúceho roku správu o
hospodárení s Bytovým domom, ktorá musí byt' vypracovaná vo forme predpísanej vlastníkom a
obsahovať najmä:
a. rozpis a výšku nákladov, ktoré správcovi vznikli pri výkone správy, predovšetkým rozpis
bežnej údržby a všetkých opráv vykonaných v príslušnom kalendárnom roku, rozpis
vykonaných technických a revíznych prehliadok ako aj počet, popis a rozsah havarijných
stavov a rozpis a výšku iných vynaložených nákladov,
b. zoznam splatných pohľadávok voči nájomcom,
c. rozsah škôd spôsobených na nehnuteľnostiach
d. zoznam platných nájomných zmlúv s uvedením nájomcov, ako aj zoznam skončených
nájomných vzťahov v príslušnom kalendárnom roku,
e. zoznam súdnych sporov a uzavretých mimosúdnych dohôd týkajúcich sa spravovaných
nehnuteľností.
Zároveň aj popis aktuálneho stavu bytov s porovnaním pôvodného stavu uvedenom na preberacom
/odovzdávacom protokole s odporúčanými opravami a opatreniami.

B. Zákonné ustanovenia
-

Kontrola bola vykonaná v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. , § 18f),odsek 1) písm. h) o obecnom
zriadení v znení n. p.,

-

§ 20 až §27 zákona č.357/2015 Z. z. O finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,

-

zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

-

zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

-

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ostatnými platnými vnútornými
predpismi mesta Veľký Meder a v súlade s schváleného Uznesenia MsZ č. 10-MsZ/2018/ bod 5/b
zo dňa 19.12.2018 ktorým je kontrolný orgán oprávnený vykonať finančnú kontrolu.

-

v zmysle uznesenia MsZ č. 1-MsZ/2019, bodu 15 a)b) zo dňa 30.1.2019.

C. Kontrolou bol zistený nasledujúci stav :
Účet číslo

14193894/5200
Prevod z
predch. r.

3300 A
Komárňanská

GO Fond

Pripísaný FO tvorba
úrok
1-12
Celkom

Bank.
poplatky

Čerpanie
1-12

1.1.

Zostatok
31.12.

2014

6 656,51

2015

6 656,51

2016

9 190,85

5,26

5 824,32

12 486,09 +30,80

3 295,24

9 190,85

2017

Použitie fondu na opravy v roku 2015

Účet číslo

14193907/5200
Prevod z
predch. r.

3300 B
Komárňanská

GO Fond

Pripísaný FO tvorba
úrok
1-12

Čerpanie
Celkom Ban. pop. 1-12

1.1.

Zostatok
31.12.

2014

3 719,61

2015

3 719,61

2016

5 209,38

3,45

2 458,68

6 181,74 +24,80

972,36

5 209,38

2017
Byt. Dom 3300B ...................... zostatok 5 209,38
Byt. Dom 3300A....................... zostatok 9 190,85
Spolu: ....................................... zostatok 14 400,23 počiatočný stav prevedený na Byt. Dom 03300 rok 2016
Ďalej výkazy pokračujú ako Byt. Dom 03300 od roku 2016.

Použitie fondu na opravy v roku 2015

Účet číslo

14193894/5200
Prevod z
predch. r.

03300
Komárňanská

Pripísaný
úrok

GO Fond
FO tvorba
1-12

Celkom

Ban.pop.

Čerpanie
1-12

1.1.

Zostatok
31.12.

2015

14 400,23

2016

14 400,23

2017

8,09

16 781,17

31 189,49 +84,73

4 642,72

26 546,77

16 834,92

43 381,69 +84,70

19 027,67 24 354,02

2018

24 354,02

16 819,67

41 173,69 +123,46

17 360,38 23 813,31

2019

23 813,31

Použitie fondu na opravy v roku 2016

26 546,77

Použitie fondu na opravy v roku 2017

Použitie fondu na opravy v roku 2018

Účet číslo

14193923/5200
Prevod z
predch. r.

3563 Ružová

GO Fond

Pripísaný FO tvorba
úrok
1-12

Celkom

Ban.pop.

Čerpanie
1-12

1.1.

Zostatok
31.12.

2014

16 583,59

2015

16 583,59

14,27

9 283,37

25 881,23 +34,50

5 735,88

22 979,19

2016

22 979,19

17,58

9 316,32

32 308,09 +66,36

3 346,28

28 961,81

2017

28 961,81

9 273,98

38 235,79 +77,44

5 224,21

33 011,58

2018

33 011,58

9 316,58

42 327,90 +119,10

2 596,23

39 731,67

2019

39 731,67

Použitie fondu na opravy v roku 2015

Použitie fondu na opravy v roku 2016

Použitie fondu na opravy v roku 2017

Použitie fondu na opravy v roku 2018

Účet číslo

14193958/5200
Prevod z
predch. r.

3750 Ružová

GO Fond

Pripísaný FO tvorba
úrok
1-12

Celkom

Ban.pop.

Čerpanie
1-12

1.1.

Zostatok
31.12.

2014

12 569,21

2015

12 569,21

9,10

6 547,56

19 125,87 +29,70

1 357,62

17 768,25

2016

17 768,25

7,49

6 520,67

24 296,41 +65,45

1 762,65

22 553,76

2017

22 553,76

6 547,56

29 081,32 +78,76

5 460,42

23 620,90

2018

23 620,90

6 547,56

30 168,46 +112,24

4 998,63

25 169,83

2019

25 169,83

Použitie fondu na opravy v roku 2015

Použitie fondu na opravy v roku 2016

Použitie fondu na opravy v roku 2017

Použitie fondu na opravy v roku 2018

Účet číslo
Prevod z
predch. r.
101 Jahodová

GO Fond
FO
Pripísaný tvorba 1úrok
12

Dot.

B.p.

Čerpanie
Celkom 1-12

1.1.

Zostatok
31.12.

2014

-907,87

2015

-907,87

2016

-480,13

0,02

192,24

775,60 +8,64

59,99

540,12

-480,13

Ukončená funkcia nájomného bytu – vysťahovanie nájomcov – byty nespôsobilé na účely bývania.

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.

Použitie fondu na opravy v roku 2015

Účet číslo

14193712/5200
Prevod z
predch. r.

1221 Dunajská

Pripísaný
úrok

GO Fond
FO tvorba
1-12

Celkom

Čerpanie
Ban.pop. 1-12

1.1.

31.12.

2014
2015

Zostatok
-846,72

-846,72

0,03

282,78

-563,91

+8,56

-438,08

2016
-1 001,99
Do 11/2015 – následne ukončená funkcia nájomného domu.
Nehnuteľnosť odpredaná na základe Kúpnej zmluvy č. RSSM-11684/2016 za 35 000,00 Eur.

Použitie fondu na opravy v roku 2015

-1 001,99

Jahodová ul. 3161 - MPBH
Účet číslo

14193712/5200
Prevod z
predch. r.

3161 Jahodová

GO Fond

Pripísaný FO tvorba
úrok
1-12

Celkom

Ban.pop. Posk.f.p.

Čerpanie
1-12

1.1.

Zostatok
31.12.

2014

8603,98

2015

8603,98

7,65

11932,18

20543,81

+34,80

2016

8719,61

5,90

12034,10

20759,61

2017

13636,62

12027,48

2018

16984,95

12027,48

2019

11649,06

11824,20

8719,61

+66,65

7122,99

13636,62

25664,10

+74,36

8679,15

16984,95

29012,43

+103,72

17363,37

11649,06

Použitie fondu na opravy v roku 2015 - Jahodová ul. 3161

7316,53

Použitie fondu na opravy v roku 2016 - Jahodová ul. 3161

Použitie fondu na opravy v roku 2017 - Jahodová ul. 3161

Použitie fondu na opravy v roku 2018 - Jahodová ul. 3161

Jahodová ul. 3162 - MPBH
Účet číslo

14193886/5200
Prevod z
predch. r.

3162 Jahodová

GO Fond

Pripísaný FO tvorba
úrok
1-12

Celkom

Ban.pop.

Čerpanie
1-12

1.1.

Zostatok
31.12.

2014

2817,30

2015

2817,30

2,08

2530,44

5349,82

+25,05

1427,18

3922,64

2016

3922,54

0,90

2566,08

6489,62

+61,18

990,74

5498,88

2017

5498,88

2566,08

8064,96

+69,08

1666,60

6398,36

2018

6398,36

2492,78

8891,14

+79,62

3803,52

5087,62

2019

5087,62

Použitie fondu na opravy v roku 2015 - Jahodová ul. 3162

Použitie fondu na opravy v roku 2016 - Jahodová ul. 3162

Použitie fondu na opravy v roku 2017 - Jahodová ul. 3162

Použitie fondu na opravy v roku 2018 - Jahodová ul. 3162

Jahodová ul. 3887 - MPBH

Prevod z Pripísaný FO tvorba
predch. r. úrok
1-12
3887 Jahodová

Dotácia Celkom

Čerpanie
Ban.pop. 1-12

1.1.

Zostatok
31.12.

2014
2015

0,00

0,16

729,36

2016

401,96

0,42

2017

550,00

1279,52

+11,00

877,56

401,96

2188,08

2590,46

+63,11

858,39

1732,07

1732,07

2188,08

3920,15

+68,64

922,61

2997,54

2018

2997,54

2106,09

5103,63

+80,03

1398,63

3705,00

2019

3705,00

Použitie fondu na opravy v roku 2015 - Jahodová ul. 3887

Použitie fondu na opravy v roku 2016 - Jahodová ul. 3887

Použitie fondu na opravy v roku 2017 - Jahodová ul. 3887

Použitie fondu na opravy v roku 2018 - Jahodová ul. 3887

Účet číslo

SK9711000000002927871687 GO Fond
Prevod z
predch. r.

FO tvorba
1-12

Celkom

Čerpanie 1-12

1.1.

Zostatok
31.12.

2012

4779,94

31680,55

36460,49

23415,37

13045,12

2013

13045,12

4144,41

17189,53

16251,59

932,94

2014

932,94

500,38

1433,32

360,62

1072,70

Šarkaň

2015

1072,70

822,91

1895,61

438,53

1457,08

Šarkaň

2016

1457,08

514,86

1971,94

97,60

1874,34

Šarkaň

2017

1874,34

514,80

2389,14

93,4 + popl. za
výpis 8,50
2295,74

Šarkaň

2018

2287,24

514,80

2802,04

94,50

Šarkaň

2019

2707,54

3862

2707,54

3862 Šarkaň – od roku 2014
Majetok bol zaradený do evidencie 4.4.2014 v hodnote 103 512,45 Eur
Kolaudačné rozhodnutie číslo: 24/2014-004/OK
– povolenie užívania – vydané obec Okoč 11.3.2014
Rozhodnutie o určení súpisného čísla RSVEO-419/162/2014-10318/2014
-

Inventárna karta hmotného majetku – inv. číslo BUD94 – Kontajnerové byty BD 6 b. j.
Protokol o zaradení majetku do evidencie 4.4.2014
Odpisový plán
Vykázané v Analytickej evidencii Hlavnej knihy
Realizované účtovné Odpisy za 4/2014-12/2014 – 3 450,42 Eur
Zostatková hodnota 100 062,03 Eur
Realizované účtovné Odpisy za 1/2015-12/2015 – 2 587,81 Eur
Zostatková hodnota 97 474,22 Eur
Realizované účtovné Odpisy za 1/2016-12/2016 – 2 587,81 Eur
Zostatková hodnota 94 886,41 Eur
Realizované účtovné Odpisy za 1/2017-12/2017 – 2 587,81 Eur
Zostatková hodnota 92 298,60 Eur
Realizované účtovné Odpisy za 1/2018-12/2018 – 2 587,81 Eur
Zostatková hodnota 89 710,79 Eur

Odpisy 3862 za rok 2014 – 2018

Šarkaň

Účtované opravy a údržba v roku 2015 – 62,34 eur
- FA 20151026....................62,34 eur – výmena tlakového spínača
Účtované opravy a údržba v roku 2016 – 1 138,18 eur
- FA 20161018....................26,32 eur – svietidlá na objekt 3862/15
- FA 20161016....................75,26 eur – výmena spínača
- FA 20161014....................55,08 eur – čistenie upchatého kanála
- FA 2016195......................240,00 eur – likvidácia švábov a hmyzu
- FA 20161009....................138,36 eur – oprava záchodov objekt 3862/15
- FA 2016132......................240,00 eur – likvidácia švábov a hmyzu
- FA 2016108......................240,00 eur – likvidácia švábov a hmyzu
- FA 2016044......................90,78 eur – montáž elektrického rozvodu
- FA 20161021....................32,38 eur – oprava dverí
Účtované opravy a údržba v roku 2017 – 7 073,82 eur
- FA 1017630192.................156,38 eur – rozbor vody ZSVS
- FA 2017260.......................2 350,44 eur – údržba studne pre sociálne byty
- FA 201710006...................36,00 eur – vyčistenie ohrievača vody
- FA 2017353.......................4 152,00 eur – údržba a oprava podlahy sociálne byty
- FA 20170164.....................139,00 eur – kúpa elektrického bojlera
- FA 2017156.......................240,00 eur – prevádzka vŕtanej studne a rozvodu vody
Účtované opravy a údržba v roku 2018 – 896,63 eur
- FA 20181002.....................21,34 eur – údržba a oprava ponorného čerpadla
- FA 20181003.....................86,89 eur – údržba a oprava ponorného čerpadla
- FA 2018103571.................788,40 eur – rozbor vody Eurofins Bel/Novamann s r.o.
Kópie všetkých faktúr sú k nahliadnutiu v spise u Hlavného kontrolóra.

Škodová udalosť v roku 2019 - zničenie kontajnerových bytových jednotiek 3862/15 a 3862/25
-

Vyčíslenie škody - podanie na ORPZ v Dunajskej strede 21.12.2018 (škodová udalosť
z 11.11.2018)

-

Rozpočet na opravy 1 808,75 eur + DPH .............2 170,50 eur + krycí list rozpočtu

-

Objednávka č. 201900011 na TSM s r.o. Veľký Meder

-

FA 2019011........................2 170,50 eur z 23.2.2019 –úhrada zatiaľ neprebehla.

Opravné práce ešte neboli vykonané.
Finančné prostriedky v uvedenom období boli použité z rozpočtu mesta v celkovej sume 9 170,97 eur.
+ 2 170,50 eur – ešte nerealizované
Celkom je to zatiaľ 11 341,47 eur na opravy a údržbu kontajnerových sociálnych bytov v Šarkani.

Nakoľko dochádza k sústavnému znehodnocovaniu kontajnerových bytových jednotiek
v Šarkani navrhujem v záujme ochrany majetku mesta prijať rázne opatrenia a podľa možnosti vyvodiť
v potrebných prípadoch aj trestnoprávnu zodpovednosť jednotlivých nájomcov bytových jednotiek
v závislosti na miere poškodzovania majetku mesta.

300/2005 Z.z. - Trestný zákon , § 245 - Poškodzovanie cudzej veci
(1) Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku
malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v
odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v
odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v
odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Správa o stave nájomných bytov

Jahodová 3887
Stavba bola odovzdaná do užívania v roku 2015.
Nakoľko nájomníci vykurujú aj umelými hmotami, tak jeden ohrievač vody musel byť vymenený. Druhý
ohrievač je v takom istom stave, len nakoľko tam býva prvý nájomník, tak na úkor fondu opráv
správcovská spoločnosť nevymení ohrievač.
Skladové miestnosti na palivo sú zdemolované.
Pri jednej bytovej časti natreli nájomníci vonkajšiu fasádu vlastnou farbou.
Je potrebné oplotiť bytové domy a vytvoriť malé súkromné dvory.
Odkvapové žľaby sú zničené.
Okná sú rozbité a vchodové dvere vymenené.
Nájomníci zničili aj bleskozvod.
Jahodová 3162
Stavba bola odovzdaná do užívania v roku 30.11.2000.
V roku 2016 bol zmenený spôsob vykurovania objektu, bola postavená kotolňa pre obytné domy 3161
a 3162.
V roku 2017 boli drevené časti oplotenia vymenené.
V roku 2018 bola strecha čiastočne opravená. Bolo by potrebné nad 2 bytovými jednotkami opraviť
strechu, ktorá bude opravená pravdepodobne len v akútnom stave. Nad 3 bytovými jednotkami v roku 2017
bola strecha opravená neodborne spôsobom, že zhotoviteľ vynechal fóliu medzi strechou a plechom, tak
voda /výpary/ sa vracia späť do bytových jednotiek.
Časté sú problémy s kanalizáciou a už v niektorých prípadoch sa vyskytli problémy medzi bytovou
jednotkou a prvou šachtou, čo znamená že bolo by potrebné v niektorých častiach vymeniť určité úseky
/otvorením podlahy v byte/.
Jahodová 3161
Stavba bola odovzdaná do užívania v roku 30.11.2000.
V roku 2016 bol zmenený spôsob vykurovania objektu, bola postavená kotolňa pre obytné domy 3161
a 3162.
V roku 2017 boli drevené časti oplotenia vymenené.
V roku 2018 bola strecha čiastočne opravená. Bolo by potrebné nad viacerými bytovými jednotkami
opraviť strechu, ktorá bude opravená asi len v akútnom stave.
Mesto už bolo viackrát upozornené správcom že je potrebné orezať stromy, aby listy a konáre nepadali do
odkvapových žľabov.
Časté sú problémy s kanalizáciou a už v niektorých prípadoch aj tu sa vyskytli problémy medzi bytovou
jednotkou a prvou šachtou, čo znamená že bolo by potrebné v niektorých častiach vymeniť určité úseky
/otvorením podlahy v byte/.

Ružová 3750
Stavba bola odovzdaná do užívania v roku 13.9.2011.
Časté sú problémy so systémom na vstup do budovy, nakoľko nedisciplinovaní nájomníci často zdemolujú
panel. Bolo by potrebné vstupný panel digitalizovať.
Ružová 3563
Stavba bola odovzdaná do užívania v roku 24.10.2008.

Časté sú problémy s čipovým systémom na vstup do budovy, nakoľko nedisciplinovaní nájomníci často
zdemolujú panel. V jednom vchode by bolo potrebné vstupný panel digitalizovať.
Nájomníci žiadajú izoláciu budovy, tak ako to bolo v prípade Komárňanská 3300.
Komárňanská 3300
Stavba bola odovzdaná do užívania v roku 30.6.2003. Koncom roka 2016 bola realizovaná tepelná izolácia
celej stavby vrátane výmeny otvorov. Časté sú problémy s čipovým systémom na vstup do budovy,
nakoľko nedisciplinovaní nájomníci často zdemolujú digitálny panel.

Účtovanie GO Fondu mesto v roku 2012

Účtovanie GO Fondu mesto v roku 2013

Účtovanie GO Fondu mesto v roku 2014

Účtovanie GO Fondu mesto v roku 2015

Účtovanie GO Fondu mesto v roku 2016

Účtovanie GO Fondu mesto v roku 2017

Účtovanie GO Fondu mesto v roku 2018

Návrh na doplnenie fondu opráv k 31.12.2018 - MPBH

Číslo bytového domu

Stav bežného
účtu

Stav fondu

Rozdiel

Pohľadávky

Jahodová 3161

11 649,06

6 755,88

4 893,18

Jahodová 3162

5 087,62

1 354,42

3 733,20

Jahodová 3887

3 705,00

1 078,87

2 626,13

Ružová 3750

25 169,83

25 705,15

-535,32

Ružová 3563

39 731,67

37 626,79

2 104,88

Komárňanská 3300

23 813,31

10 715,97

13 097,34

19 923,75

109 156,49

83 237,08

25 919,41

79 211,93

CELKOM

Poznámky

27 140,67
- 1000 výpomoc z
6 924,08 3563
- 2000 výpomoc z
7 273,91 3563
11 466,30
+ 3000 finančná
6 483,22 výpomoc 3887,3162

Zmluva o výkone správy nehnuteľností zo dňa 16.10.2012
LV č. 4562 - 38 bytová jednotka - súp. číslo 3300 - na parc. č. 3696/360
objekt pozostáva z 38 bytových jednotiek
objekt sa nachádza na adrese: 932 01 Veľký Meder, Ružová 3300
LV č. 5005 - 36 bytový nájomný dom - súp. číslo 3563 - na parc. č. 3696/413
objekt pozostáva z 36 bytových jednotiek
objekt sa nachádza na adrese: 932 01 Veľký Meder, Ružová 3563
LV č. 6277 - bytový dom s 24 bytovými jednotkami - súp. číslo 3750 - na parc. č. 3696/457
objekt pozostáva z 24 bytových jednotiek
objekt sa nachádza na adrese: 932 01 Veľký Meder, Ružová 3750.
LV č. 2287 - nájomné byty - súp. číslo 3161 - na parc. č. 2452/31
objekt pozostáva z 24 bytových jednotiek
objekt sa nachádza na adrese: 932 01 Veľký Meder, Jahodová 3161
LV č. 2287 - nájomné byty - súp. číslo 3162 - na parc. č. 2452/34
objekt pozostáva z 6 bytových jednotiek
objekt sa nachádza na adrese: 932 01 Veľký Meder, Jahodová 3162.

Čl. V.
Údržba Bytových domov a Bytov
3. Počnúc od 01.01.2013 správca je oprávnený v súlade s ďalšími ustanoveniami tejto zmluvy, náklady
vykonanej údržby a opráv uhrádzať priamo z prostriedkov fondu údržby a opráv jednotlivých Bytových
domov na základe vystavených pracovných listov – faktúr. Pokiaľ finančné prostriedky fondu údržby a
opráv jednotlivých Bytových domov nepostačujú na úhradu nákladov, zvyšné náklady sa zväzuje uhradiť
vlastník na základe fakturácie správcu. Správa je povinný predložiť vlastníkovi štvrťročne raz prehľad
vykonaných prác spolu s pracovnými listami – faktúrami v členení podľa jednotlivých Bytových domoch.
6. Vlastník sa zväzuje na obdobie do 31.12.2012 zabezpečiť pre správcu priamy prístup k účtom na ktorých
sú uložené prostriedky fondu údržby a opráv ohľadne jednotlivých Bytových domov.
7. Vlastník týmto poverí správcu počnúc od 01.01.2013 s prevzatím a so spravovaním finančných
prostriedkov určených na tvorbu fondu údržby a opráv jednotlivých Bytových domov, ktoré prostriedky je
povinný správca viesť na samostatných účtoch podľa jednotlivých Bytových domoch.

Čl. IX.
Ďalšie povinnosti správcu
1. Správca je povinný predložiť vlastníkovi raz ročne do 31. 03. nasledujúceho roku správu o
hospodárení s nehnuteľnosťami, ktorá musí byt' vypracovaná vo forme predpísanej vlastníkom a obsahovať
najmä:
a. rozpis a výšku nákladov, ktoré správcovi vznikli pri výkone správy, predovšetkým rozpis
bežnej údržby a všetkých opráv vykonaných v príslušnom kalendárnom roku, rozpis
vykonaných technických a revíznych prehliadok ako aj počet, popis a rozsah havarijných
stavov a rozpis a výšku iných vynaložených nákladov,
b. zoznam splatných pohľadávok voči vlastníkovi,
c. rozsah škôd spôsobených na nehnuteľnostiach
d. zoznam platných nájomných zmlúv s uvedením nájomcov, ako aj zoznam skončených
nájomných vzťahov v príslušnom kalendárnom roku,
e. zoznam súdnych sporov a uzavretých mimosúdnych dohôd týkajúcich sa spravovaných
nehnuteľností.

Zmluva o výkone správy nehnuteľností zo dňa 10.2.2015
Čl. II
Predmet a účel zmluvy
Mesto Veľký Meder je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v kat. území Veľký
Meder vedenej na LV č. 2287 ako sociálne byty so súpisným číslom 3887 na parc. č. 2453/4
objekt pozostáva zo šiestich bytových jednotiek - 4 dvojizbové byty a 2 trojizbové byty
objekt sa nachádza na adrese: 932 01 Veľký Meder, Jahodová 3887 orientačné číslo objektu
je: 15/ A,B, C,D,E,F.
ČI. V.
Údržba Bytových domov a Bytov
1.

Náklady údržby Bytového domu a Bytov v súlade s ďalšími ustanoveniami tejto
zmluvy správca je oprávnený uhrádzať priamo z prostriedkov fondu údržby a opráv
Bytového domu na základe vystavených pracovných listov - faktúr. Pokiaľ finančné
prostriedky fondu údržby a opráv jednotlivých Bytových domov nepostačujú na úhradu
nákladov, zvyšné náklady sa zaväzuje uhradiť vlastník na základe fakturácie správcu. Správa
je povinný predložiť vlastníkovi štvrťročne raz prehľad vykonaných prác spolu s
pracovnými listami - faktúrami.

2.

Vlastník týmto poverí správcu s prevzatím a so spravovaním finančných
prostriedkov určených na tvorbu fondu údržby a opráv jednotlivých Bytových domov, ktoré
prostriedky je povinný správca viest' na samostatnom účte.

Čl. IX.
Ďalšie povinnosti správcu
2.
Správca je povinný predložiť vlastníkovi raz ročne do 31. 03. nasledujúceho roku
správu o hospodárení s Bytovým domom, ktorá musí byt' vypracovaná vo forme predpísanej
vlastníkom a obsahovať najmä:
a.
rozpis a výšku nákladov, ktoré správcovi vznikli pri výkone správy, predovšetkým

rozpis bežnej údržby a všetkých opráv vykonaných v príslušnom kalendárom roku, rozpis
vykonaných technických a revíznych prehliadok ako aj počet, popis a rozsah havarijných
stavov a rozpis a výšku iných vynaložených nákladov,
b. zoznam splatných pohľadávok voči vlastníkovi,
c. rozsah škôd spôsobených na nehnuteľnostiach
d. zoznam platných nájomných zmlúv s uvedením nájomcov, ako aj zoznam
skončených nájomných vzťahov v príslušnom kalendárom roku,
e. zoznam súdnych sporov a uzavretých mimosúdnych dohôd tykajúcich sa
spravovaných nehnuteľností.
Čl.XI
Osobitné ustanovenia
1.

Vlastník v súlade s ustanovením § 31 a násl. Občianskeho zákonníka udeľuje
správcovi plnú moc na všetky právne úkony potrebné na zabezpečenie povinností
správcu vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že správca prevezme správu Bytového domu dňa
01.03.2015. Zmluvné strany vyhotovia o odovzdaní a prevzatí písomný protokol, ktorý
bude obsahovať popis technického stavu, vybavenia a zariadení Bytového domu a
Bytov.

Prostriedky fondu opráv sú majetkom mesta ako vlastníka bytov. Ak nájomné vrátane fondu oprav
inkasuje MPBH na bežný účet mesta Veľký Meder (MPBH má splnomocnenie ním disponovať), potom ide
o bežný príjem mesta. Mesto je povinné o tom účtovať vo svojom účtovníctve a vykazovať v rozpočte.
Preto musí MPBH zasielať výpisy z bankového účtu na účtovanie v meste. Zároveň MPBH je povinný
realizovať opravy z fondu oprav iba na základe objednávky mesta VM (faktúry), ktoré je odsúhlasená
mestom a faktúra musí byť zaúčtovaná v účtovníctve mesta. MPBH môže iba disponovať s účtom pri
evidovaní neplatičov za nájom + fond (pohľadávka je mesta), vymáhať pohľadávky a robiť úhrady za
opravy po predchádzajúcom odsúhlasení z mesta.

ZÁKON
443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
z 26. októbra 2010
§ 18
Starostlivosť o nájomný byt
(2) Vlastník nájomného bytu je povinný tvoriť z dohodnutého nájomného osobitný
rezervný fond ročne minimálne vo výške 0,5% oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. Z
osobitného rezervného fondu uhrádza preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv tvoreného podľa
osobitného predpisu vo výške podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome alebo v polyfunkčnom dome. Ak vlastníci bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome alebo
v polyfunkčnom dome rozhodnú o vyššej výške preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, ako je
výška tvorby osobitného rezervného fondu podľa prvej vety, je vlastník nájomného bytu povinný tvoriť
osobitný rezervný fond vo výške preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv.
(3) Ak byty a nebytové priestory v bytovej budove nie sú vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov
podľa osobitného predpisu, vlastník bytovej budovy s nájomnými bytmi tvorí na účely tohto zákona z

dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5%
oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov. Z fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy
sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytovej budovy
vrátane opráv balkónov a lodžií, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov,
príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej
budovy, ktoré prislúchajú k bytom. Pri prvom prevode vlastníctva takéhoto nájomného bytu na inú osobu je
doterajší vlastník bytovej budovy s nájomnými bytmi povinný zostatok prostriedkov fondu prevádzky,
údržby a opráv bytovej budovy poukázať do fondu prevádzky, údržby a opráv vytvoreného podľa
osobitného predpisu.
Mesto pri správe nájomných bytov postupuje podľa osobitného predpisu – zákona č. 443/2010 Z. z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Aktuálne je v účinnosti novela zákona č. 277/2015 Z. z., ktorá dopĺňa zákon. Podľa novelizovaného
ustanovenia § 18 ods. 2 predmetného zákona vlastník z dohodnutého nájomného tvorí fond prevádzky,
údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.
Vlastníkom je v prípade bytov mesto.
Obstarávacie náklady bytu sú premietnuté do nájomného, ktoré je dohodnuté formou zmluvy o nájme a
predstavujú fond prevádzky, údržby a opráv.

Záver:
Na záver možno zhrnúť, že mesto do fondu prevádzky, údržby a opráv neprispieva z prostriedkov
rozpočtu mesta. Fond prevádzky, údržby a opráv je tvorený výlučne z dohodnutého nájomného v ročných
intervaloch v sadzbe podľa § 18 ods. 2 zákona. Fond je v postavení peňažného fondu, ktorý je účelovo
viazaný a v čase disponovania s ním sú prostriedky fondu verejnými prostriedkami.
Mesto ako vlastník nehnuteľnosti vhodnej na bývanie, ktorá tvorí bytové jednotky, postupuje
v prípade dotácií v súlade s normatívnym právnym predpisom – zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len „zákon“). V prípade tvorby fondu prevádzky, údržby
a opráv zákon nestanovuje výnimku a ani vedenie prostredníctvom osobitného účtu. Rozhodujúcim
kritériom
pre
postupovanie
pri
tvorbe
fondu
je
vlastníctvo
nehnuteľnosti.
V prípade, ak mesto vlastní nehnuteľnosť, uplatňuje sa na jej podmienky ustanovenie § 18 ods. 2
zákona. Podľa spomínaného ustanovenia vlastník (mesto) tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne
minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu. Odporúčam, aby si mesto
interným aktom (vo forme všeobecne záväzného nariadenia mesta) stanovila podmienky pre tvorbu,
výšku a použitie prostriedkov evidovaných vo fonde prevádzky, údržby a opráv. Zákon nestanovuje
maximálnu výšku tvorby fondu a ponecháva túto skutočnosť ako právomoc vlastníka.
Pre zapracovanie do interného aktu mesta možno použiť ustanovenie zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Môže sa to týkať práve vedenia prostriedkov na samostatnom
účte, a to za každý bytový dom osobitne. Pripomínam, že zákon na zákon č. 182/1993 Z. z. vo svojich
ustanoveniach neodkazuje, a teda je v právomoci mesta, aby si stanovila podmienky pre tvorbu a evidenciu
fondu prevádzky, údržby a opráv. Mesto v postavení vlastníka v tom prípade nerozlišuje, či ide
o nájomcu, ktorý sa podieľa svojimi prostriedkami pri vstupe do nájmu bytu alebo ak ide
o prostriedky mesta a tretej strany (štátu). Spomenuté odporúčania platia iba pre dotované byty vo
vlastníctve mesta. Z uvedeného vyplýva že nemožno tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv len do výšky
úhrad od nájomcov, ale je potrebné, aby vlastník tvoril fond vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie
nájomného bytu.
Mesto v postavení vlastníka bytu tvorí fond aspoň v stanovenej minimálnej výške pri podmienkach,
ktoré si zadefinuje vo všeobecne záväznom nariadení po schválení mestským zastupiteľstvom. Ako
vlastník bytov má právo požadovať plnenie podmienok v zmysle zákona od nájomcov, a to bez rozdielu ich
účasti pri vstupe do nájomného vzťahu, ak ide o dotované byty štátom.
V súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ustanovením § 10 ods. 4) sa vedú prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv
oddelene od prostriedkov zhromaždených od vlastníkov bytov v dome na úhrady za plnenia, pričom sa
musí zachovať účel použitia týchto prostriedkov.

Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na
prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných
nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a
rekonštrukciu domu. Z fondu sa financujú aj opravy balkónov, lodžií a terás.
V rámci možností používania prostriedkov fondu prevádzky a údržby nemyslí zákon v oblasti
prevádzky aj úhrady energií. Predmetné úhrady by nemali byť teda hradené z prostriedkov fondu
prevádzky, údržby a opráv.
Predmetný fond je tvorený ako peňažný fond subjektu verejnej správy podľa zákona č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle
ustanovenia § 19 ods. 7 zákona subjekt verejnej správy môže tvoriť osobitné fondy, len ak tak ustanovuje
tento alebo osobitný zákon. Osobitným zákonom je práve zákon č. 443/2010 Z. z., ktorý stanovuje
povinnosť vedenia fondu. Predmetný fond je teda riadny peňažný a mimorozpočtový fond zriadený
podľa osobitného zákona. Použitie prostriedkov fondu má byť účtované (podobne v praxi ako v prípade
sociálneho fondu) prostredníctvom účtu 479 súvzťažne s účtom 3xx.
Z ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov vyplýva, že na správu bytového domu sa musí zriadiť buď spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo sa správa bytového domu zabezpečuje
prostredníctvom správcu, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy s
takouto právnickou alebo fyzickou osobou (správcom), najmä s bytovým družstvom.
Práve správou domu sa rozumie obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo
spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome okrem iných činností aj
prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého
pozemku a príslušenstva. Na správu domu nesmú byť dohodnuté súčasne viaceré formy správy domu. Na
správu v jednom dome môže byť uzatvorená zmluva len s jedným správcom alebo len jedna zmluva
o spoločenstve. Mesto ako vlastník všetkých bytov v bytovom dome je povinné zabezpečovať taktiež
správu tohto bytového domu v súlade a za podmienok stanovených v tomto zákone: pretože zriadenie
spoločenstva je za daných podmienok výlučného vlastníctva bytov v dome mestom málo pravdepodobné,
mesto by malo mať svojho správcu (čo v praxi obvykle vykonáva napr. mestské bytové družstvo).
Správca je povinný sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky, údržby
a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky, ako aj
vypracúvať ročný plán opráv, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a
spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na kalendárny
rok.
Priamo zo zákona teda vyplýva povinnosť vytvárať fond prevádzky, údržby a opráv pre každý
bytový dom i pre mesto, ktoré je taký istý vlastník bytu ako každý iný vlastník a má tak povinnosti
vyplývajúce mu zo zákona, teda i povinnosť platiť preddavky do fondu, a to vo výške určenej vlastníkmi
bytov a nebytových priestorov väčšinou hlasov, bez ohľadu na výšku nájomného, ktoré mu poukazujú
nájomníci bytov.
Opatrenie č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov, taxatívne neustanovuje účtovanie o fonde opráv, pretože sa
nepredpokladá, že mesto takú činnosť vykonáva. Prídel finančných prostriedkov do fondu opráv má
účtovať účtovná jednotka, ktorou je mesto, v prospech účtu 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.
Nájomcovia majú povinnosť uhradiť všetky náklady, ktoré súvisia so správou bytov
a nebytových priestorov. Distribučné poplatky vstupujú do obstarávacej ceny energie. Ide o náklad,
ktorý musí byť zakalkulovaný do ceny nájomného.
Opravu, prevádzku, údržbu a správu bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta zabezpečuje
mesto prostredníctvom správcu bytov, s ktorým má na tento účel uzatvorenú písomnú zmluvu. Opravu
a údržbu bytového fondu správca vykonáva na vlastnú zodpovednosť a vzniknuté náklady hradí priamo
z fondu. Podľa Mestského podniku bytového hospodárstva, s.r.o. /MPBH/ majiteľom bankových účtov, na
ktorých sú evidované finančné prostriedky fondu opráv, je mesto. Podľa dostupných informácií MPBH

tieto finančné prostriedky evidoval vo svojom účtovníctve do roku 2012. Od roku 2012 ich neeviduje, tiež
neeviduje čerpanie fondu /t.j. úhrady faktúr a pod./. MPBH evidenciu fondu opráv vykonáva iba
prostredníctvom softvéru a do 30.06. nasledujúceho roka odovzdá mestskému úradu prehľad o skutočnom
čerpaní fondu a tiež stav finančných prostriedkov fondu ku koncu predchádzajúceho účtovného obdobia
/ 31.12./
Podľa dostupných informácií aj audítorská spoločnosť v minulosti s takýmto postupom súhlasila.
Spoločnosť MPBH tento postup odôvodnila s tým, že podľa §8b ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca povinný vykonávať správu domov samostatne
v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet a je oprávnený konať pri správe
domu za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom.
Problémom je, že mesto finančné prostriedky ohľadne fondu opráv vôbec neeviduje vo svojom účtovníctve
(okrem fondu opráv 6 b.j. v Šarkaň puste, tieto nájomné byty zatiaľ neboli odovzdané do správy MPBH).
Navrhujem, aby v MPBH vždy na začiatku roka pripravili plán ročných opráv a údržby na
jednotlivé bytové domy, ktorý bude rozpísaný vrátane poplatku za správu vo výške 9,36 Eur na jednotlivý
bytový dom a byt na jednotlivé mesiace. Na základe toho bude Mestský úrad schopný tieto finančné
prostriedky uhradiť na bankový účet MPBH. Ale účet fondu opráv musí viesť vlastník, teda mesto a nie
správca.

Na základe výsledkov kontroly odporúčam v súlade s § 8b ods. 1) a ods.2) zákona č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z 8. júla 1993 :
vykonávať správu domu v súlade s § 9 ods. 7 a plniť si povinnosti stanovené týmto zákonom, zmluvou
o výkone správy a ak ide o správcu bytového domu, tak aj zákonom č. 246/2015 Z. z. o správcoch
bytových domov.
Pri správe domu je správca povinný, aj bez výslovného zakotvenia týchto povinností v zmluve o výkone
správy, najmä:
a) hospodáriť s ním s odbornou starostlivosťou v súlade s podmienkami zmluvy o výkone správy, pričom
odbornou starostlivosťou sa rozumie starostlivosť osoby, ktorej je problematika správy bytového domu
známa,
b) dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a uprednostňovať ich
záujmy pred vlastnými. Toto zákonné ustanovenie treba zjavne vykladať zužujúco, keďže absurdný výklad
tohto zákonného ustanovenia by mohol znamenať, že vlastníci bytov sú nadradení správcovi a napríklad
nimi navrhnutú zmenu (zníženie) ceny za výkon správy je správca povinný akceptovať,
c) zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla
činnosťou tretích osôb, a to jednak voči osobám iným, ako sú vlastníci v bytovom dome, ale aj voči
vlastníkom v bytovom dome navzájom (s prihliadnutím aj § 9 ods. 8, ako aj § 9 ods. 5 písm. e) zákona
o vlastníctve bytov),
d) vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
pričom záujem vlastníkov je zrejmý najmä z rozhodnutí vlastníkov, ale aj zo všeobecných záujmov
každého bežného vlastníka (spoluvlastníka) ohľadne nakladania s jeho vlastníctvom (spoluvlastníctvom),
e) sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu od vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky, aby nedochádzalo k užívaniu plnení z fondu
niektorými vlastníkmi na úkor ostatných vlastníkov,
f) zvolať schôdzu vlastníkov v bytovom dome podľa potreby, najmenej raz za rok alebo keď o to požiada
najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
g) vypracovať a každoročne do 30. novembra vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome predložiť
plán opráv na nasledujúci kalendárny rok, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav

spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky údržby
a opráv domu na kalendárny rok,
h) podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na
uspokojenie pohľadávok podľa § 15 na základe rozhodnutia podľa § 14b ods. 1 písm. o). V zmysle § 3
ods. 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov však dražiť
nemožno nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej záložným právom ku
dňu oznámenia o začatí výkonu záložného práva neprevyšuje 2 000 eur,
i) podať návrh na exekučné konanie, pokiaľ bude takýto úkon v súlade s písmenom d) tohto zákonného
ustanovenia vykonávaním práv k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome. Je potrebné uviesť, že v súlade s § 63 ods. 2 a 3 exekučného poriadku ak ide o
vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu
na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (tzv. "drobné exekúcie"), nemožno exekúciu vykonať
predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa
osobitného predpisu. Len výnimočne možno takú exekúciu vykonať na základe schválenia súdu, ak sú voči
povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a
exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom,
j) zabezpečovať všetky ďalšie činnosti potrebné na riadny výkon správy bytového domu v súlade so
zmluvou o výkone správy a so zákonom o vlastníctve bytov,
k) priebežne zverejňovať na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom
sídle správcu, ak ho má zriadené, postup pri obstarávaní tovarov a služieb v rámci zabezpečovania
prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so
správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk. V praxi je a bude najväčším problémom určiť, čo je
zverejňovaným obsahom postupu pri obstarávaní tovarov a služieb. Pravdepodobne by to mali byť všetky
jednotlivé úkony, ktoré správca v danej veci urobil, napr. odoslanie dopytu na dodávateľov, jeho obsah a
dátum odoslania, zoznam dodávateľov, ktorým bol odoslaný, prijatie ponúk, ich obsah, dátumy ich prijatia,
l) zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome odstránenie chyby, poruchy
alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne
ohrozujú život, zdravie alebo majetok,
m) evidovať a uchovávať všetky prijaté rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
vrátane zápisníc zo zhromaždení, schôdzí vlastníkov a výsledkov písomných hlasovaní vrátane hlasovacích
listín a priebežne aktualizovať evidenciu rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
n) viesť zoznam a dokumentáciu súdnych sporov týkajúcich sa domu,
o) umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov
týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy
a kópie alebo na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie, pričom pri
poskytovaní uvedených informácií je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
p) uplatňovať práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vyplývajúce zo zodpovednosti za
vady domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov,
príslušenstva, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku voči tretím osobám,
r) doterajší správca v prípade zániku zmluvy o výkone správy alebo ak končí svoju činnosť, najneskôr v
deň zániku zmluvy alebo v deň skončenia činnosti predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v
dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v
banke na nový účet domu zriadený novým správcom alebo novým spoločenstvom,
s) doterajší správca v prípade zániku zmluvy o výkone správy alebo ak končí svoju činnosť, najneskôr v
deň zániku zmluvy alebo v deň skončenia činnosti odovzdať novému správcovi, predsedovi založeného
spoločenstva alebo na tento účel poverenému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome celú
dokumentáciu týkajúcu sa správy domu, najmä dodávateľské zmluvy, pracovné zmluvy a poistné zmluvy,
účtovné doklady, technickú dokumentáciu domu, vyúčtovania úhrad za plnenia a vyúčtovania fondu
prevádzky, údržby a opráv, zápisnice a rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako
aj ďalšie dokumenty nevyhnutne potrebné pre riadny výkon správy domu novou osobou,

t) riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, ak nejde
o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia, ktoré je správca povinný
vykonávať pri správe domu,
u) pri obstarávaní služieb a tovaru dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké sa dali dojednať v
prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Na splnenie si tejto povinnosti
preukazným spôsobom je zo strany správcu nevyhnutné získať všetky dostupné informácie o možných
ponukách iných dodávateľských subjektov alebo zorganizovať verejnú súťaž za účelom výberu
dodávateľského subjektu.

Ďalej odporúčam postupovať v súlade s § 8a ods. 1) až ods.11) zákona č. 182/1993 Z.z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov z 8. júla 1993 pri uzatváraní, zmien a zániku
zmluvy o výkone správy:
Podrobnejšie stanovisko v §8a odsekov 1 až 4 s poukázaním na ďalšie odseky 5 až 11 zákona.
§ 8a ods. 1
Postavenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ich vzájomný vzťah so správcom je daný
jednak týmto zákonom, jednak zmluvou o výkone správy.
Vzťah medzi vlastníkmi v dome a správcom je založený, tak ako väčšina občianskoprávnych vzťahov, na
inštitucionálnej základni dvojstranného právneho úkonu – zmluvy o výkone správy. Ide o osobitný
zmluvný typ neupravený Občianskym zákonníkom, ale špeciálnym právnym predpisom – zákonom o
vlastníctve bytov.
Uzatvorenie, zmeny a vypovedanie zmluvy o výkone správy sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Spôsob a proces schvaľovania
a uzatvárania zmlúv o spoločenstve, ako aj spôsob pristupovania k takým zmluvám prešiel prijatím
novely č. 283/2018 Z. z. výrazným spresnením. Bližšie k postupu pri uzatváraní zmluvy o výkone
správy, ako aj k jej doručovaniu vlastníkom v dome pojednáva § 6.
Z dôvodu preukaznosti schválenia zmluvy o výkone správy a jej zmien vlastníkmi v dome je
dôležité, aby pred hlasovaním o zmluve o výkone správy alebo o jej zmenách bolo znenie zmluvy alebo jej
zmeny doručené každému vlastníkovi a aby sa mal možnosť so znením zmluvy alebo jej zmeny
oboznámiť. Vhodné je tiež, ak znenie zmluvy alebo jej zmeny sú výslovne uvedené aj v zápisnici o
hlasovaní na schôdzi.
Písomná zmluva o výkone správy sa uzatvára osobitne za každý jeden bytový dom.
Schválenie zmluvy o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik (len zánik absolútne voči všetkým
vlastníkom – dohoda o ukončení účinnosti zmluvy o výkone správy, nie zánik voči jednému prevodom
vlastníctva – odstúpením od zmluvy, napr. v prípade prevodu bytu) sú však záväzné pre všetkých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak:
- bolo o tejto skutočnosti rozhodnuté v súlade s § 14b ods. 1 písm. e) nadpolovičnou väčšinou
všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
- je na takom konkrétom právnom úkone (zmluva, dodatok k zmluve, dohoda o ukončení) podpísaná
za jednu zmluvnú stranu osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
a správca, pričom podpisy osôb konajúcich za zmluvné strany musia byť úradne osvedčené.
Je potrebné poukázať na skutočnosť, že v prípade zániku zmluvy o výkone správy formou výpovede, nie je
možné aplikovať doslovné znenie zákonného ustanovenia § 8a ods. 1, druhej vety. Logickým výkladom
predmetného ustanovenia, tak aby bola zachovaná reálna možnosť vypovedať zmluvu o výkone správy, je
že na záväznosť výpovede postačuje:
- rozhodnutie vlastníkov v dome v súlade s § 14b ods. 1 písm. e) a
- výpoveď podpísaná len osobou poverenou vlastníkmi, podpis správcu tu nie je potrebný.
Podstatné náležitosti zmluvy o výkone správy
Zákon v tomto ustanovení podrobne ustanovuje podstatné náležitosti zmluvy o výkone správy:

a) vzájomné práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri
zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv domu,
b) spôsob výkonu správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových
priestorov, príslušenstva a pozemku,
c) zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv vrátane rozsahu oprávnenia
disponovať s nimi, t. j. vytvorenie hospodárskeho plánu a stanovenie spôsobov, akými správca tento
hospodársky plán bude realizovať,
d) zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi,
e) zásady určenia výšky platieb za správu (a jej prípadných úprav – spravidla zvýšení jednostranne
uskutočnených správcom),
f) rozsah a obsah správy o činnosti správcu za každý kalendárny rok a spôsob vykonania ročného
vyúčtovania hospodárenia s fondom a úhradami vlastníkov bytov za plnenia,
g) spôsob zverejňovania zápisnice a výsledku hlasovania schôdze, ktorý sa považuje v dome za obvyklý
(§ 14a ods. 6 druhá veta).
§ 8a ods. 2
Novela zákona o vlastníctve bytov č. 367/2004 Z. z. zároveň s podrobnejším vymedzením práv a
povinností zmluvných strán zmluvy o výkone správy deklarovala aj povinnosť vykonania ročného
vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a predloženia správcom vypracovanej správy o jeho
činnosti.
Táto právna úprava priniesla v uvedenej oblasti viaceré pozitívne zjednotenia rôznych úprav v
zmluvách jednotlivých správcov. Aj v prípade, ak v konkrétnej zmluve o výkone správy je výslovne
uvedené, že tieto povinnosti si správca plní v inom termíne, je takáto zmluvná povinnosť v rozpore so
zákonom, lebo každý správca bol povinný do 1. 1. 2005 dať do súladu zmluvy o výkone správy s uvedenou
novelou zákona. Ak je teda v zmluve určený neskorší dátum na splnenie si týchto povinností správcom,
môže každý vlastník v dome požadovať splnenie povinností správcom v zákonnom termíne.
Je jasne deklarované, že povinnosť vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv zároveň s
povinnosťou predloženia správy o činnosti správcu týkajúcej sa dotknutého domu všetkým vlastníkom sa
upína na:
- 31. máj každého roka. Vyúčtovanie a správu podáva správca za predchádzajúci rok;
- deň zániku zmluvy o výkone správy alebo v deň skončenia činnosti správcu, ak správca končí svoju
činnosť (§ 9 ods. 6).
K sankcionovaniu nesplnenia si niektorých povinností správcu pozri komentár k § 8a ods. 4.
Správa o činnosti
Predmetom a obsahom správy musí byť:
- finančné hospodárenie s prostriedkami konkrétneho bytového domu, t. j. najmä rozpis výdavkov a
príjmov, spôsob tvorby fondu, spôsob a výška úhrad za plnenia,
- stav spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, t. j. správa by mala obsahovať najmä informácie
o stave strechy, múrov, fasády, vnútorných priestorov, základov, kotolní, výťahov, spoločných priestorov
ako kočikární, mangľovní, práčovní, bleskozvodov, prípojok a vedeniach médií, protipožiarnych zariadení.
Tieto informácie sú nevyhnutné najmä pre rozhodovanie vlastníkov o ďalšom pláne hospodárenia v
bytovom dome, o výške príspevkov do fondu a v neposlednom rade pre kontrolu kvality vykonania úloh,
ktoré vlastníci stanovili správcovi.
Zdanlivo sa môže javiť, že dochádza k prekrývaniu sa niektorých častí obsahu správy a vyúčtovania, najmä
v časti správy o finančnom hospodárení bytového domu a vyúčtovaním ako celku. Podstatný rozdiel je v
tom, že vyúčtovanie je povinne vykonávané na konkrétny jeden byt, kým predmetom správy o finančnom
hospodárení je celý bytový dom.

Vyúčtovanie
Z vyúčtovania by malo byť zrejmé, koľko vlastník odviedol preddavkov do fondu a koľko bolo z
fondu vynaložené. V prípade existencie úveru prijatého vlastníkmi by malo byť zrejmé, koľko z úveru bolo
už splatené. Dôležitejšou časťou vyúčtovania je bezpochyby vyúčtovanie platieb za poskytované plnenia,
ktoré sa spravidla platia ako záloha. Preto tu môže dochádzať pri ročnom vyúčtovaní k disproporciám
medzi zaplatenou sumou a skutočnou povinnosťou zaplatiť (tzv. nedoplatky alebo preplatky). Výška
zálohových platieb za poskytované plnenia je totiž určená odhadom, a to najčastejšie podľa minuloročnej
výšky platby za plnenia vyplývajúcej z ročného vyúčtovania.
Samotné preddavky do fondu nie sú preddavkami v pravom slova zmysle, sú len platbami, akýmsi
sporením, ktorého vyúčtovaním môže byť len otázka, či bolo platené tak, ako sa dohodlo. Nemožno z
fondu plniť totiž viac, ako tam reálne je, na rozdiel od platenia formou záloh za poskytované plnenia.
§ 8a ods. 3
Nový odsek 3 bol doplnený novelou č. 70/2010 Z. z. Výslovne stanovuje dva konkrétne druhy
zmlúv, z ktorých prechádzajú dňom skončenia správy domu správcom zo zákona všetky práva a povinnosti
na nového správcu alebo na spoločenstvo vykonávajúce správu následne po správcovi:
1. zmluvy, ktoré súvisia so správou domu a zároveň boli uzatvorené v mene vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome a
2. zmluvy uzavreté na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Podľa dôvodovej správy bolo zámerom uvedeného ustanovenia, aby najmä v prípadoch, keď banky
alebo Štátny fond rozvoja bývania pri poskytovaní úverov a pôžičiek vyžadujú ručenie správcom, zo
zákona ručenie starého správcu dňom skončenia činnosti bolo ukončené a za poskytnuté úvery by musel
ručiť nový správca alebo spoločenstvo. Má sa tak predísť prípadným súdnym sporom pri nejasnostiach o
prechode práv a povinností zo zmluvných vzťahov domu v prípadoch zmeny správcu alebo zmeny formy
správy domu.
V zmysle uvedeného je tak však na novom správcovi, aby si pred uzavretím zmluvy o výkone správy s
každým ďalším bytovým domom zistil (napr. od vlastníkov v dome) všetky záväzky a práva z uvedených
zmlúv.
§ 8a ods. 4
Sankcia za nesplnenie si v tomto odseku uvedených povinností bola zavedená zákonom č.
268/2007 Z. z. a následne bol okruh sankcionovaných nekonaní správcu rozšírený zákonom č.
205/2014 Z. z. Správca nemá nárok na platby za správu od momentu omeškania s predložením
nasledovných dokumentov až do ich predloženia:
- správa o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúca sa domu a vyúčtovanie použitia fondu
prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia, ktoré je povinný predložiť do 31. mája nasledujúceho
roka,
- plán opráv na nasledujúci kalendárny rok podľa § 8b ods. 1 písm. g), ktoré je povinný predložiť do
30. novembra príslušného kalendárneho roka.
Nesplnenie si povinností podľa tohto odseku je sankcionované len u správcov, nie u spoločenstiev
vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
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