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OBEC     Žakarovce   
Žakarovce 335 
 
V Žakarovciach dňa 31.10.2015   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa pre poslancov – prenájom majetku 

vykonanej v súlade s ustanoveniami  uvedenými v zákone  NR SR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  v súlade  so zákonom  NR SR č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015 vykonala  hlavná kontrolórka 
obce Žakarovce Ing. Monika Lorincová kontrolu v dňoch od 1.10.2015 – 20.10.2015 

Označenie kontrolovaného subjektu: Obecný úrad Žakarovce   

 

V zastúpení:     Ing. Štefan Tulipán, starosta obce 

 

Predmet kontroly:    Kontrola prenájmu obecného majetku 

Kontrolované obdobie:   roky 2014 – 30.9.2015 
 
   
  I.    Zameranie  kontroly:  
Hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť pri hospodárení s majetkom obce v kontrolovanom období, 
vrátane formálnej a vecnej správnosti účtovných dokladov preukazujúcich toto hospodárenie 
z pohľadu zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a formálnu a vecnú 
správnosť nájomných zmlúv. 

 

 

 

II. Kontrolné zistenia:  
Dôkazy : 1. Účtovné doklady preukazujúce účtovanie prenájmu za obdobie rokov 2014 
a 2015, nájomné zmluvy uzatvorené s nájomcami, web stránka obce Žakarovce. 

 



Prehľad zistení: 
Rodinný dom s. č. 30  

Nájomca: Pavel Kiseľ, Horváthová  

Zmluva podpísaná 7.4.2011. 

Nájom nehnuteľnosti schválený uznesením č. 33/4/2011   dňa  6.4.2011  vo výške 100 €/mesačne 
+ energia a voda. 

Na zastupiteľstve 14. októbra 2011 bolo s účinnosťou od 1.12.2011 znížené nájomné na 70 €/ 
mesačne. 

K 31.12.2014 bol nájom ukončený. Dňa 12.11.2014 nájomca uhradil všetky dlhy na nájomnom 
a na službách. 

V súčasnej dobe je tento dom neobývaný a obec ho neplánuje v blízkej budúcnosti prenajímať. 

 

Priestory v obecnom hostinci – bývalá predajňa mäsa. 

Nájomca : ST Technológie, Košice 

Zmluva podpísaná 14.9.2012 

Nájom nehnuteľnosti schválený uznesením č.  12/8/2012 zo dňa 20.8.2012 vo výške 66 €/mesiac 
a 5 €/ mesačne ako  preddavok za spotrebu vody od 15.9.2012. 

V novembri 2012 nájomca požiadal o zmenu : zmenu nájmu na inú právnickú osobu : JT services, 
Košice s čím zastupiteľstvo súhlasilo. /uznesenie 18/11/2012 z 5.11.2012/. Dodatok k zmluve zo 
6.11.2012 

Za rok 2014 nebolo vykonané vyúčtovanie za spotrebu vody. 

Do  30.9.2015 má nájomca na nájomnom a službách  dlh 142 €. 

Dlh uhradený 29.10.2015 

 

Priestory v obecnom hostinci – bývalý sklad. 

Nájomca : JT Services, Košice 

Zmluva podpísaná 7.12.2012 

Nájom nehnuteľnosti schválený uznesením č.  17/11/2012 zo dňa 5.11.2013 vo výške 44 €/mesiac 
od 7.12.2012. 

Do  30.9.2015 má nájomca na nájomnom a službách  dlh 87,50€. 

Dlh uhradený 29.10.2015 

 

 

 



Priestory v obecnom hostinci – bývalý obecný hostinec. 

Nájomca : Viera Ivančová I.V. Gelnica 

Zmluva podpísaná 12.7.2013 

Nájom nehnuteľnosti schválený uznesením č.  15/6/2013 zo dňa 10.6.2013 vo výške 260 €/mesiac 
a 10 €/ mesačne ako preddavok za spotrebu vody od 14.7.2013. 

Do  30.9.2015 nemá nájomca  dlh na nájomnom. 

 

Kultúrny dom – Slovenská pošta  

Zmluva uzatvorená 29.4.1998, následne dodatok č. 1z roku 2004 a dodatok č. 2 z roku 2005. 

Nájom je vo výške – 316,68 € ročne. Splatnosť nájomného je kvartálne v sume 79,17 €.  

Do  30.9.2015 nemá nájomca  dlh na nájomnom. 

 

Krátkodobé prenájmy 

Týkajú sa týchto miestností : obecná sála, miestnosti v Materskej škole, zasadačky OcÚ 

Týkajú sa týchto miestností : obecná sála, 
miestnosti v Materskej škole, zasadačky OcÚ 

Týkajú sa týchto miestností : obecná sála, 
miestnosti v Materskej škole, zasadačky OcÚ 

        

2014 – MŠ 3x – 70 €, Obecný hostinec 10x 
– 318 €, Stánok na Haldičkách 1x 10 €  
SPOLU – 398 €           
 
2015 – MŠ 7x – 140 €, Obecný hostinec – 
sála – 3x – 111 €    SPOLU – 251 €            
 
V roku 2014 nie je jednotná sadzba za 
prenájom sály obecného hostinca /raz je 30 
€ a raz 33 €/ 
Sadzba za prenájom miestnosti v MŠ je 20 
€  a prenájom zasadačky OcÚ je 10 €. 
Aj tieto prenájmy je potrebné upraviť VZN 
obce.  

            

  

Skutočná spotreby vody je oveľa vyššia, ako sú platené zálohy. 
Rok 2014 – zálohy – 180 € 

      Skutočnosť-        344,81 € 
 

Rok 2015 do 30.9.2015 – zálohy – 135 € 
Skutočnosť do 30.9.2015 – 474,10 € 

 

 



Prenájom OH 

Preinvestovanie sumy 2 120 € do stavebných úprav do dvoch rokov od podpisu zmluvy, nebolo 
zdokladované.    

 

III. Zhrnutie výsledkov kontroly: 
 

KONTROLNÉ  ZISTENIA: 

1. Zaslať upozornenia na dodržiavanie termínov splatnosti nájomného v zmysle zmluvy. 
2. Do 31.12.2015 vykonať vyúčtovanie za spotrebu vody minimálne za rok 2014

s nájomcami JT services Košice a Viera Ivančová Gelnica. Ak je to možné aj za 
predchádzajúce roky. 

3. Po vyúčtovaní prehodnotiť zálohy za služby u obidvoch nájomcoch. 
4. Listom vyzvať nájomcu Vieru Ivančovú o zdokladovanie preinvestovania sumy 2 120 €

do stavebných úprav.  
5. Krátkodobé prenájmy realizovať prostredníctvom zmlúv o krátkodobom prenájme 

6. Vypracovať VZN o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov 
vo vlastníctve Obce Žakarovce, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo 
vlastníctve Obce Žakarovce a o zriadení vecného bremena  

 

 
                                                                                                Ing. Monika Lorincová 

                                                                                                 Hlavná kontrolórka 

  

                                                                                     


