
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

 
Správa z následnej finančnej kontroly   

 
 V súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2012, vykonala hlavná kontrolórka 
v dňoch od 10.01.2012 do 20.01.2012 kontrolu vyššie uvedeného zamerania. 
 
Kontrolovaný subjekt:          Mestský bytový podnik s.r.o. v zastúpení Róbertom Áčom,          
                                              konateľom spoločnosti /ďalej už len správca/ 
 
Kontrolný orgán:                  hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
 
Cieľ kontroly:   Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami, 
stav pohľadávok Mesta Sereď ako i spôsob ich zabezpečovania a vymáhania k 31.12.2011 
Mestským bytovým podnikom s.r.o Sereď. 
 
Použité právne normy:  
Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite 
Občiansky zákonník 
Zákon NR SR č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov 
Zmluva o výkone správy č. 1/2001/VS, účinná dňom 01.01.2001, uzatvorená medzi Mestom 
Sereď a Mestským bytovým podnikom Sereď s.r.o 
VZN č. 1/2006 Zásady hospodárenia mesta Sereď 
 
Vykonanou kontrolou bolo zistené nasledovné:  
Mestský bytový podnik s.r.o. /ďalej už len MsBP/, bola založená zakladateľskou listinou 
spísanou formou notárskej zápisnice č. N 17/96, NZ 9/96 zo dňa 19.01.1996 podľa § 56 - 75 a 
§ 105 -153 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).  
Predmetom činnosti MsBP s.r.o  podľa výpisu z obchodného registra je: 

- Správa bytového a nebytového fondu a zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej 
vody, výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody 

- Montáž určených meradiel 
- Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. Kategórie 
- Prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom 
- Prenájom strojov, prístrojov, zariadení 
- Upratovacie a čistiace práce 

Najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti je Valné zhromaždenie /VZ/– ktorým je na základe 
rozhodnutia MsZ č. 9/1995 primátor mesta.  
Do pôsobnosti primátora mesta ako VZ patrí okrem iného aj:  
Vymenovanie, odvolanie, odmeňovanie dozornej rady 
Dozorná rada ako kontrolný orgán – vymenovaná primátorom mesta /VZ/ v zmysle stanov 
účinných od 30.06.1997 dohliada na: 
činnosť konateľa – ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti, 
Nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov, 
Preskúmava ročnú účtovnú uzávierku, 



Podáva VZ /tebe/ správy o činnosti organizácie v lehote 4x. ročne vo formou zápisu zo 
zasadnutia.  
Takto je uvedená pôsobnosť dozornej rady v stanovách MsBP.   
Obchodný zákonník § 138 hovorí: 
Dozorná rada: 
a) dohliada na činnosť konateľov,  
b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté 
údaje,  
c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného 
predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému 
zhromaždeniu,  
Finančné prostriedky získané z vyššie uvedených podnikateľských činností  nie sú verejnými 
finančnými prostriedkami.  
 
Mesto Sereď kontroluje nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami na MsBP s.r.o. 
prostredníctvom hlavného kontrolóra.  
Výkon tejto kontroly je zameraný na nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami, 
ktoré sú v tomto prípade spojené s vykonávaním správy MsBP bytov a nebytových priestorov 
vo vlastníctve Mesta Sereď.  

Ku dňu začatia kontroly vyššie uvedeného zamerania Mestský bytový podnik s.r.o. 
v Seredi vykonáva správu pre 112 bytov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Sereď, na základe 
zmluvy o výkone správy č. 1/2001/VS, účinnou dňom 01.01.2001. Zmluva bola uzavretá 
v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v zmysle 
neskorších predpisov. 

 
Kontrolovaný subjekt predložil hlavnej kontrolórke všetky písomnosti /podklady/, ktoré 

zabezpečili nerušený výkon kontroly. Pani Jamrichová, zamestnankyňa MsBP s.r.o. podala na 
objasnenie kontrolnému orgánu k jednotlivým skutočnostiam vyjadrenia.  

Na základe predloženého prehľadu neplatičov nájomného k 01.01.2012 konštatujem, 
že zo 112 bytov vo vlastníctve Mesta Sereď, eviduje MsBP s.r.o. pohľadávku celkom vo 
výške 49.248,61 €.  

Z toho v 30-ich bytoch, v ktorých dlžníci bývajú je evidovaná pohľadávka vo výške 
11.990,31 €, a v 25-ich bytoch, v ktorých dlžníci nebývajú je evidovaná pohľadávka vo výške 
37.258,30 €.  
Pohľadávky zahŕňajú nedoplatky na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu.  
 
Vykonanou kontrolou pohľadávok vo výške 11.990,31 € vzniknutých k 30-tim bytom, 
v ktorých  dlžníci bývajú bolo zistené nasledovné:  
V troch bytoch bývajú nájomcovia bez právneho nároku.   
Na byte č. 43 – Novomestská ul. – je evidovaná pohľadávka vo výške 1591,94 € . Nájomcom 
bez právneho nároku a dlžníkom uvedenej sumy je Matilda Bömová. Nájomníčke bola daná 
výpoveď z nájmu v roku 2003. Od toho času sa jej predlžovala nájomná zmluva v zmysle 
platných predpisov na dobu určitú. Od času kedy správca eviduje pohľadávku na nájomnom, 
zmluva uzatvorená nebola.  
Na byte na  Kasárenskej ul. č. 1002/100 je evidovaná pohľadávka vo výške 533,69 €- 
Nájomcom bez právneho nároku a dlžníkom uvedenej sumy je Anna Hambálková.  

Z dôvodu, že vyššie uvedené  byty sú užívané bez právneho dôvodu, bude vykonaná 
dňa 17.02.2012 dobrovoľná dražba, ktorá bola navrhnutá Mestským bytovým podnikom 
Sereď s.r.o v zmysle Zmluvy o výkone správy č. 1/2001/VS. Dôvodom vykonania dražby je 



prevod majetku obce na tretiu osobu v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  s cieľom maximalizácie príjmov z predaja majetku mesta pri 
zachovaní transparentnosti a rýchlosti celého procesu.  
Bez právneho dôvodu je v užívaní aj byt č. 4305/122 na Čepenskej ul.. Byt užíva Mária 
Balážiová, ktorá je na nájomnom dlžná celkom 3856,42 €. MsBP pohľadávku zabezpečil 
podaním platobného rozkazu na súd. Na základe vykonateľného exekučného titulu – 
platobného rozkazu č.k. 21Ro/3129/2010 MsBP postúpil pohľadávku na vymoženie súdnemu 
exekútorovi JUDr. Petrovi Urbánkovi.  

Kontrolovaný subjekt na základe vyššie uvedeného zabezpečil pohľadávky vo výške 
5982,05 € /3 byty/ . K zvyšku pohľadávky vo výške 6008,26 € /27 bytov/ zatiaľ neurobil 
kroky na jej zabezpečenie a to z dôvodu, že pohľadávka jednotlivých nájomcov nie je za 
obdobie viac ako 3 mesiace. Uhradenie pohľadávok kontrolovaný subjekt zabezpečuje 
formou výziev dlžným nájomcom. V prípade neuhradenia pohľadávok bude kontrolovaný 
subjekt postupovať pri zabezpečovaní pohľadávok spôsobmi, ktoré sú v súlade s platnou 
právnou úpravou.  

Vykonanou kontrolou pohľadávok vo výške 37.258,30 € vzniknutých k 25-im bytom, 
v ktorých už dlžníci nebývajú bolo zistené nasledové. 
Kontrolovaný subjekt si pohľadávky, celkom vo výške  37.258,30 € zabezpečil:  

Právoplatnými a vykonateľnými platobnými rozkazmi celkom v 14-ich, ktoré sú 
postúpené na vymoženie  súdnym exekútorom.  
 V jednom prípade je pohľadávka zabezpečená prihlásením do dedičského konania. 
 V troch prípadoch sú pohľadávky zabezpečené spísaním notárskej zápisnice o uznaní 
dlhu, ktoré sú v daných prípadoch postúpené ako exekučný titul súdnym exekútorom na ich 
vymoženie. 

V jednom prípade je pohľadávka zabezpečená exekučným titulom /notárskou 
zápisnicou/. Kontrolovaný subjekt zatiaľ nepostúpil pohľadávku na vymáhanie pretože, na 
dlžník dlh spláca na základe vlastného čestného prehlásenia  o záväzku splatiť spôsobený 
dlh vo výške  581,30 €.  
 
Na záver: 
 
Výsledkom kontroly je záznam, čo znamená, že neboli zistené žiadne kontrolné zistenia. 
Stav skutkový je v súlade so stavom právnym. 
Kontrolovaný subjekt zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov a plní si riadne 
všetky povinnosti v súlade so Zmluvou o výkone správy.   
Nakladanie s majetkom mesta v kontrolovanom subjekte je v zmysle zákona č. 502/2001 
hospodárne, efektívne a účinné.  
Kontrolovaný subjekt riadne zabezpečuje pohľadávky zákonom stanoveným spôsobom, čím 
plní povinnosti vyplývajúce z čl. II. Zmluvy o výkone správy.  
 
    
        Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 


