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OBEC MARKUŠOVCE, Michalská 51,Markušovce                  
Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce      

 

 

 

 

Správa 

 o výsledku kontroly evidencie finančných zábezpek a ich účtovania 

Oprávnená osoba: Hlavný kontrolór Obce Markušovce Ing. Františka Šteinerová 

Povinná osoba: Obec Markušovce, Michalská 51 zastúpená starostom obce Marekom 

Virágom ako štatutárnym orgánom obce 

Cieľ kontroly: Kontrola evidencie finančných zábezpek a ich účtovania 

Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie povinnej osobe: 26. 2. 2020 

Povinná osoba bola podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  oprávnená 

podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na 

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení. 

uvedených v návrhu správy v termíne do 05.03.2020. Povinná osoba nepodala v uvedenej 

lehote žiadne námietky. Kontrola bola ukončená správou zaslanou štatutárnemu orgánu 

obce dňa 11. 3. 2020. 

Kontrola bola vykonaná na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, plánu 

kontrolnej činnosti prerokovaných obecným zastupiteľstvom Obce Markušovce zo dňa 20.3. 

2019 a zákona č.357/2015 Zb. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších zmien a 

doplnkov v termíne od 09. 8. 2019, kedy bol starostovi obce Markušovce e-mailom oznámený 

začiatok kontroly na deň 16.8. 2019 na 9.00 hod.  

       V deň a hodinu začatia kontroly, t. j.  16. 8. 2019 neboli zo strany obce poskytnuté žiadne 

doklady ku kontrole.  

Pri kontrole bol použitý postup uvedený v zákone  č. 357/2015 o finančnej kontrole  a audite, 

§ 20-27 v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR.  Na základe vyššie 

uvedeného konštatujem   zo strany povinnej osoby porušenie zákona o finančnej kontrole  a 

audite č. 357/2015 v znení neskorších predpisov, § 21, bod 3, písm. b,/ podľa ktorého bola  

povinná osoba /obec/ povinná predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou /hlavným 

kontrolórom obce/ vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomnosti, 

výpisy, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s kontrolou.  

Dňa 4. 11. 2019 bol starosta obce upozornený na neplnenie povinnosti a opätovne bol stanovený 

nový termín na predloženie vyžiadaných podkladov z listu zaslaného e-mailom zo dňa 9. 8. 

2019 na deň 12. 11. 2019. 
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Kontrola bola zameraná na evidenciu a účtovanie finančných zábezpek za roky 2017, 2018 

a 2019-do 30. 6. 2019. Finančné zábezpeky obec Markušovce vedie na osobitnom účte v Prima 

Banke spolu s inými finančnými prostriedkami ako je rezervný fond, sociálny fond, fond opráv 

a údržby, dotácie a ostatné. 

 

Ku kontrole boli použité interné predpisy a podklady obce a zákony: 

1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2 zo dňa 5. 9. 2006 o prideľovaní bytov a podmienkach 

prenajímania bytov v obytných domoch vo vlastníctve obce Markušovce účinné od 21. 9. 

2006 

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

3. Plnenie rozpočtu k 31.12. 2017 /internetová stránka obce/ 

4. Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018 /internetová stránka obce/ 

5. Schválený rozpočet Obce Markušovce na rok 2019-skutočnosť k 30. 6.2019 /internetová 

stránka obce/ 

6. Smernica č. 7/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce 

Markušovce 

 

Kontrolou bolo zistené: 

- Obec Markušovce eviduje vo svojom majetku 3 bytové domy s 8 b.j. na Školskej ulici, a 5 

bytových domov v časti Jareček, každý s 6 b.j,  na ktoré dostala dotáciu zo MVaRR SR  v ro-

ku 2005 podporu zo ŠFRB .  

- Na výber finančných zábezpek nájomných bytov a ich vrátenie má obec Markušovce prijaté 

všeobecné záväzné nariadenie č. 2 zo dňa 5. 9. 2006 o prideľovaní bytov  a podmienkach 

prenajímania bytov  v obytných domoch vo vlastníctve obce Markušovce účinné od 21. 9. 2006. 

Finančné zábezpeky rieši dané VZN iba v § 4, odst. 5, podľa ktorého žiadateľ predloží písomné 

prehlásenie nie staršie ako 1 mesiac, v ktorom prehlási, že pred podpisom nájomnej zmluvy 

zloží na účet Obce Markušovce pre zabezpečenie splácania nájomného a nákladov   za prípadné 

poškodenie bytu finančnú zábezpeku 

- pri žiadosti o byt bežného štandardu vo výške 10 mesačných splátok nájomného, 

- pri žiadosti o byt nižšieho štandardu vo výške 5 mesačných splátok nájomného. 

Finančnú zábezpeku poníženú o nedoplatky na nájomnom a náklady za prípadne poškodenia 

bytu Obecný úrad vráti pri skončení nájmu. 

-Podľa zoznamu všetkých nájomcov bytov bol stav vo výbere finančných zábezpek takýto: 

Stav k 31.12.2017: 

Školská ul. – 39.538,60 Eur 

Jareček –        9.677,64 Eur 

Spolu:           49.216,24 Eur  

Stav k 31.12.2018: 

Školská ul. – 39.538,60 Eur 

Jareček –        9.677,63 Eur 

Spolu:           49.216,23 Eur  

Stav 2019: 

K 1.1. 2019 – 49.216,23 Eur 

K 30.6.2019 – 49.219,23 Eur 

K 30. 9. 2019 – 49.219,23 Eur 
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Opis zistených nedostatkov: 

VZN č.2 zo dňa 5. 9. 2006 o prideľovaní bytov a podmienkach prenajímania bytov 

v obytných domoch vo vlastníctve obce Markušovce účinné od 21. 9. 2006:  

- aj napriek zmene zákonov nebolo aktualizované od účinnosti ani raz a je v rozpore so zá-

konom č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, § 12, odst. 7 /viď 

nižšie/. Interné pravidlá majú byť vyhotovené v súlade so zákonmi. Obec má nimi riešiť 

najmä to, čo zákon nerieši. 

- Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. V-1/2004 z 

23.12.2004, na základe ktorého obec Markušovce vydala VZN č. 2/2006 o prideľovaní bytov a 

podmienkach prenajímania bytov v obytných domoch vo vlastníctve obce Markušovce bol už 

zrušený dávno  a nie je možné sa ním riadiť. 

- Od 1. 1. 2011 nadobudol účinnosť Zákon č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách na rozvoj bývania a o 

sociálnom bývaní, čo je špeciálny zákon a má prednosť pred všeobecným zákonom /občiansky 

zákonník/. Podľa § 12, odst. 1, písm. i/ nájomná zmluva musí obsahovať aj spôsob a lehotu 

vysporiadania finančnej zábezpeky, ak je súčasťou nájomnej zmluvy dohoda o finančnej 

zábezpeke podľa odseku 7. Podľa §12, odst.7 zákona č. 443/2010 nájomná zmluva môže ob-

sahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie presiahnuť výšku šesťmesačného 

nájomného; lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 ka-

lendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, 

je žiadateľ povinný už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť.  

- Pri kontrole nájomných zmlúv /interné číslo 017/2019, 018/2019, 019/2019/ zverejnených na 

internetovej stránke obce  Markušovce má obec v nájomných zmluvách uzatvorenými s ná-

jomcami takúto formulku /v článku 5 týkajúcom sa výšky nájomného, odst. 2/: Nájomca a 

prenajímateľ prehlasujú, že pri podpise zmluvy je na účte prenajímateľa zložená finančná 

zábezpeka vo výške 10-násobku pôvodného mesačného nájomného, z ktorej budú uhradené 

nepredvídané škody zapríčinené nájomcom. Pokiaľ z jeho strany ku škodám nedôjde, finančná 

zábezpeka mu bude vrátená pri skončení nájmu (t.j. vyprataní bytu). Výber finančných 

zábezpek pri bytoch bežného štandardu v Obci Markušovce je podľa § 4, odst. 5 VZN č.2 

zo dňa 5. 9. 2006 o prideľovaní bytov a podmienkach prenajímania bytov v obytných 

domoch vo vlastníctve obce Markušovce účinnom od 21. 9. 2006 v rozpore so zákonom č. 

443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, § 12, odst. 7.  V danom 

prípade môže byť obec obvinená z bezdôvodného obohatenia /občiansky zákonník, tretia hlava, § 451, 

odst.1,2 (1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. (2) 

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, 

plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, 

ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. 

- Obec Markušovce nemá v žiadnom predpise popísané, akým spôsobom nájomca žiada 

vrátenie vyplatenej zábezpeky, ani termín, do kedy tak musí urobiť. Odporúčam lehotu 30 dní 

tak, ako pri jej zaplatení.  

 - Obec Markušovce v roku 2017. 2018 neviedla správne analytickú evidenciu účtov 221-

bankové účty, na ktorých sleduje aj príjmy a výdavky za finančné zábezpeky, z čoho vyplynuli 

nedostatky uvedené nižšie: 
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Finančné zábezpeky rok 2017 

-V roku 2017 boli obci zaplatené 4 finančné zábezpeky, z toho 3 týkajúce sa bytov na ul. 

Školskej a 1 bytu v Jarečku v celkovej sume 3.412,- Eur. Príjem finančných prostriedkov bol 

účtovaný na samostatnom účte v Primabanke, ktorý si obec vyčlenila na sledovanie finančných 

zábezpek a 1 v hotovosti do pokladne obce. Kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky 

z pokladne neboli preposlané na účet, na ktorom sa sleduje ich stav. Ďalej bolo zistené, že nie 

je súlad údajov vykazovaných v účtovníctve na účte 479 Ostatné dlhodobé záväzky na strane 

dal /3.412,- Eur/ oproti príjmov v pokladni alebo banke, kde je povinnosť účtovania rozpočtovej 

klasifikácie, s údajmi uvedenými pri plnení rozpočtu k 31. 12. 2017 /3.056,50 Eur/-príjmové 

finančné operácie, položka finančné zábezpeky. Rozdiel činí suma 355,50 Eur, ktorá bola 

prijatá v hotovosti. Na príjmovom účtovnom doklade je neúplný účtovný predpis pri účte 

pokladne /bez rozpočtovej klasifikácie/, čím účtovníctvo a rozpočtovníctvo nedáva verný 

a pravdivý obraz. Finančná kontrola bola vykonaná nedostatočne – len súlad s uzatvorenými 

zmluvami, súlad s rozpočtom nebol vykonaný. 

- V roku 2017 boli vyplatené 2 finančné zábezpeky /ul. Školská/ v sume 3.053,30 Eur z iného 

účtu ako z účtu, na ktorom sa sledovali /VÚB/, a jedna finančná zábezpeka /Jareček/ bola 

vrátená v hotovosti /355,51 Eur/.  Kontrolou bolo zistené,  že pri vyplatení finančnej zábez-

peky v hotovosti  nebol uskutočnený výber finančných prostriedkov z účtu finančných zá-

bezpek a že účtovný predpis je neúplný /bez údajov rozpočtovej klasifikácie/. Tiež bol zistený 

nesúlad medzi údajmi v účtovníctve na účte 479 Ostatné dlhodobé záväzky na strane má dať 

/3.408,81 Eur/ so súvzťažnými účtami /pokladňa, banka/ a plnením rozpočtu k 31.12.2017  

výdavkové finančné operácie, položka 819002 Finančné zábezpeky /stav 0/,  čím účtovníctvo 

a rozpočtovníctvo nedáva verný a pravdivý obraz. Finančná kontrola bola vykonaná 

nedostatočne – len súlad s uzatvorenými zmluvami, súlad s rozpočtom nebol vykonaný. 

- žiadosti na vyplatenie finančných prostriedkov neboli zaregistrované cez podateľňu obce a ich 

podoba nie vždy zodpovedala listom, ktoré bežne prijíma obecný úrad či iné úrady. VZN ani 

žiaden iný interný predpis obce neobsahuje žiaden vzor ako prílohu, čo daná žiadosť o vrátenie 

finančných prostriedkov má obsahovať. 

- za nedostatočné považujem doloženie podkladov k účtovaniu pohybu na účtoch týkajúcich sa 

finančných zábezpek. Doklad o vykonaní finančnej kontroly ním byť nemôže. Obec týmto 

nesprávnym postupom porušuje zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.u., § 6, odst. 1, podľa 

ktorého je účtovná jednotka povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi. Podľa § 6, 

odst. 2 účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovný jednotka účtov-

ným zápisom iba na základe účtovných dokladov. Obec tiež nesprávne vykonávala základnú 

finančnú kontrolu. Podľa § 2, písm. b/ je finančnou kontrolou súhrn činností zabezpečujúcich 

overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich 

častí pred ich uskutočnením ,v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, 

dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.  

Finančné zábezpeky rok 2018 

-V roku 2018 bola obci zaplatená 1 finančná zábezpeka vo výške 355,50 Eur za byt v časti 

Jareček. Príjem finančných prostriedkov bol do pokladne obce. Na príjmovom účtovnom 

doklade /PD 121/18/ je neúplný účtovný predpis pri účte pokladne /bez rozpočtovej 

klasifikácie/.  Kontrolou plnenia  rozpočtu k 31. 12. 2018 bol zistený stav skutočnosti medzi 
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príjmovými finančnými operáciami 0, čo nie je pravda. Správny údaj je 355,50 Eur.  

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo tak nedáva verný a pravdivý obraz a obec porušuje zákon 

o účtovníctve č.431/2002 Z.z./. Finančná kontrola bola vykonaná, možno ju považovať za 

formálnu, keďže chýba zaškrtnutie údaja, že príjem alebo pripravovaná finančná operácia je 

v súlade aj s rozpočtom obce. Naplánovaná suma príjmov pri príjmových finančných 

operáciách, položka finančné zábezpeky na rok 2018 bola v sume 3 500,- Eur. 

- Podľa výpisov obratov na účte 479 od 1.1.2018 do 31. 12. 2018 bolo zaznamenané zníženie 

záväzku u finančných zábezpek v sume 355,51 Eur zaúčtované cez ID:281 dňa 31.12.2018 ako 

výdaj cez účet z dôvodu preúčtovania finančných zábezpek pri ukončení nájmu a ich 

preúčtovanie na úhradu pohľadávky opäť cez účet. Kontrolou bolo opätovné zistené 

nedostatočné doloženie účtovného prípadu účtovným dokladom /len doklad o vykonanej 

základnej finančnej kontrole zo dňa 12. 2. 2018 ako použitie finančnej zábezpeky na úhradu 

časti nájomného Pechová Renáta-ukončenie nájomnej zmluvy/ a tiež bol zaznamenaný 

nesprávny účtovný postup viackrát: 

1. Účtovanie o vzájomnom zápočte až koncom roka 2018, nie v období, ktorého sa týkalo 

/február 2018/ 

2. Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku u danej osoby nebol správne zúčtovaný /cez 

bankový účet, nie priamo 479/318/ 

3. K pohybu na účtoch v banke v roku 2018 reálne nedošlo, hoci sa o pohyboch na bankových 

účtoch účtovalo. Bankový účet v Primabanke, na ktorom sa majú viesť finančné zábezpeky, 

nezaznamenal k danému dátumu žiaden pohyb. Finančné prostriedky neboli presunuté z účtu, 

kde sa sledujú finančné zábezpeky na účet, kde sa sledujú nájmy bytov. Účet tak neslúži účelu, 

na ktorý bol zriadený, čo považujem na neefektívne a nehospodárne.  

4. Zistený bol tiež nesúlad účtovníctva s rozpočtovníctvom, v účtovníctve je stav 355,51 Eur, 

v rozpočte výdavkové finančné operácie plán je 3500,- Eur, skutočnosť-stav: 0. Rozdiel činí 

suma 355,51 Eur. 

 

Finančné zábezpeky rok 2019 

-V kontrolovanom termíne – od 1.1.2019 do 30. 6. 2019 obec eviduje u finančných zábezpek  

4 príjmy, z toho 3 prišli na účet a 1 v hotovosti a 3 boli výdaje z účtu.  

- Kontrolou bol zistený nesúlad príjmov a výdajov uvedených na účte Primabanky za mesiac 

január 2019 s údajmi zaúčtovanými  v hlavnej knihe-obraty na účte od 1.1. 2019 do 20.9. 2019 

zo dňa 10.11.2019, čím účtovníctvo a rozpočtovníctvo nedáva verný a pravdivý obraz 

o skutočnostiach, ktoré nastali v danom čase. Za mesiac január 2019 neboli zaúčtované všetky 

pohyby na účte tak, ako nastali a v sume, v akej prebehli /účtovný doklad B02-

000001.PrimaBanka zo dňa 31. 1.2019/.  Ani oprava a vrátenie vyššej sumy finančnej 

zábezpeky u Šimšáleka nebolo zaúčtované tak, ako nastalo. Podľa obratov na účte 221.53 za 

mesiac január 2019 boli zaúčtované tieto príjmy: 

2. 1. 2019 1 695,80 Eur Šimšálek 

4. 1. 2019 1.695,80 Eur Čuchran 

31.1.2019 1.838,80 Eur Dvorský 

Spolu: 5.230,40 Eur 

Na účet ohľadom finančných zábezpek prišlo v januári 2019: 

2.1.2019    1.700,- Eur  Šimšálek 

4. 1.2019   1.695,80 Eur Čuchran 

22.1.2019  1.692,90 Eur Štecová 



6 
 

31.1.2019  1.838,80 Eur Dvorský 

Spolu:       6.927,50 Eur 

Rozdiel činí 1.697,10 Eur. Vôbec nebolo zaúčtované vrátenie finančnej zábezpeky na účet         

od p. Štecovej v sume 1.692,90.  Príjem finančnej zábezpeky zaúčtovaný 2.1.2019 je 

zaúčtovaný v nižšej sume, ako naozaj prišiel na účet /1.700,- Eur/. Rozdiel v sume 4,20 nie je 

nikde zaúčtovaný, hoci finančná kontrola bola vykonaná 4.1. 2019 a pohyb na účte nastal 

10.1.2019. 

. Konštatujem porušenia zákona o účtovníctve č.431/2000, § 6, ost. 2, podľa ktorého 

účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka účtovným 

zápisom iba na základe účtovných dokladov/viď vyššie/.  

- Okrem príjmov na účte za mesiac január bol zaznamenaný ešte príjem v hotovosti v sume 

352,20 Eur. Iné príjmy finančných zábezpek za sledované obdobie obec nevykazuje. Spolu 

príjmy za obdobie 1.-6/2019 činili sumu 7.279,70 Eur /6 927,50+352,20/. Kontrolou rozpočtu 

za rok 2019 bolo zistené, že obec za obdobie 1-6/2019 vykazuje skutočnosť pri príjmových 

finančných operáciách, položka finančná zábezpeka sumu 5582,60 Eur, rozdiel činí 1.697,10 

Eur. Konštatujem nesúlad vykázaných údajov za rozpočet s účtovníctvom. Plán u danej 

položky na celé obdobie roka 2019 bol 3.500,- Eur. Napriek prekročeniu príjmov oproti plánu 

nebol do konca roka 2019 tento príjem rozpočtovým opatrením navýšený, hoci za rok 2019 boli 

vykonané 4 zmeny rozpočtu. Konštatujem tiež porušenie zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  § 12, odst. 3, podľa ktorého obec sleduje 

v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby 

vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov  alebo zníženie 

výdavkov, s cieľom  zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu obce. 

- Predložením dokladu o základnej finančnej kontrole zo dňa 16. 1. 2019 bolo zistené, že dňa 

15. 1. 2019 došlo k ukončenie nájomnej zmluvy s Horváthom Mariánom, Jareček. Na základe 

tohto dokladu sa mala finančná zábezpeka použiť na úhradu nájomného z dôvodu nezaplatenia 

nájomného včas-vo výške 352,19 Eur /. Podklad k čomu sa finančná kontrola vykonala, v čase 

začiatku kontroly nebol doložený. V januári 2019 nedošlo k preúčtovaniu zábezpeky na 

nájomné, a ani k presunu finančných prostriedkov z účtu finančných zábezpek na účet, kde sa 

sleduje nájom /až v priebehu kontroly - v decembri 2019/, čo je porušením zákona 

o účtovníctve č. 431/2000 v znení  neskorších predpisov, § 2, odst. 1 , podľa ktorého dňom 

uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, 

platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, 

poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku a § 6, odst. 1 účtovná jednotka je 

povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (§ 10). § 7,odst.1 Účtovná jednotka 

je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o 

skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. 

Podklad bol doložený až na dožiadanie v priebehu kontroly bez dátumu vyhotovenia/. 

- Kontrolou výdavkov rozpočtu, výdavkových finančných operácií, položky 819002 bolo 

zistené prekročenie plánovaných výdavkov, plán bol 3500,- Eur, skutočnosť už k 28. 2. 2019 

bola 5 227,40 Eur, nezaúčtovaním rozdielu vyššie prijatej zábezpeky v sume 4,20 Eur bola 

skutočnosť za dané obdobie ešte vyššia 5.231,60 Eur. Napriek 5. vykonaným zmenám k úprave 

plánu nedošlo. 

 

- Kontrolou bolo zistené, že základná finančná kontrola sa nevykonávala v súlade 

s novelizáciou zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov platnou od 1. 1. 2019 a doklady o vykonanej základnej finančnej kontrole 
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neboli po 31. 12. 2018 zmenené a neobsahovali vyjadrenie osoby zodpovednej za finančnú 

kontrolu, ktoré v zmysle § 7, odst. 3 malo byť jedno z troch uvedených: 

a) finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, 

b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo 

c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa 

finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Obec tak v roku 2019 konala v rozpore s 7, odst. 

3 zákona o finančnej kontrole a audite. Obec nenovelizovala internú smernicu o finančnej 

kontrole a audite po novelizácii zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite. Ani pôvodná 

smernica č. 7/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Markušovce 

nerieši konkrétne, kto zodpovedá za kontrolu finančných zábezpek pred uzavretím nájomnej 

zmluvy, kto po jej úhrade, kto pred jej vrátením-žiadosť o vrátenie alebo na základe ukončenia 

nájmu a úhradu a kto pred jej preúčtovaním na platbu nájomného. 

 

Návrh odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku: 

-pripraviť nový návrh VZN o prideľovaní bytov a podmienkach prenajímania bytov v obyt-

ných domoch vo vlastníctve obce Markušovce v súlade so súčasnou legislatívou /čím skôr/ 

a finančné zábezpeky v ňom riešiť v súlade so súčasnou legislatívou-maximálne vo výške 

šesťmesačného nájmu 

- do VZN ako prílohu doplniť vzor žiadosti o vyplatenie finančnej zábezpeky alebo vzor 

dohody o ukončení nájmu pri predčasnom skončení nájmu s uvedením účtu na vysporiadanie 

finančnej zábezpeky a termínu na jej vrátenie /maximálne do 30 dní po ukončení nájmu po 

vysporiadaní nedoplatkov a iných záväzkov vyplývajúcich z nájmu/ 

- vo VZN riešiť situáciu,  že v prípade úmrtia platiteľa finančnej zábezpeky sa finančná 

zábezpeka stáva predmetom dedičského konania a k jej vyplateniu môže dôjsť až po jeho 

doriešení /toto doplniť aj do nájomných zmlúv/ 

- vrátiť 4-násobok finančných zábezpek súčasným nájomcom v lehote do 3 mesiacov od 

ukončenia tejto správy+urobiť zmenu rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách pred 

ich vrátením 

- ako podklad k účtovanou prímov týkajúcich sa finančných zábezpek prikladať buď nájomnú 

zmluvu alebo čestné prehlásenie o zložení finančnej zábezpeky /novelizovať internú smernicu 

o obehu účtovných dokladov o tieto podklady a termíny/ 

-  ako podklad k účtovanou výdavkov týkajúcich sa finančných zábezpek prikladať buď dohodu 

o ukončení nájmu alebo dohodu o vysporiadaní záväzkov /nájmu, škôd/ z finančnej zábezpeky 

/novelizovať internú smernicu o obehu účtovných dokladov o tieto podklady a termíny/ 

- novelizovať internú smernicu o vykonávaní finančnej kontroly v obci v súlade s novelizáciou 

zákona č. 357/2015 účinnej od 1. 1. 2019, upresniť pravidlá finančnej kontroly s jasným 

vymedzením, čo a kto zodpovedá za kontrolu pred, počas finančnej operácie /do 1 mesiaca  od 

ukončenia kontroly/ 

- zmeniť tlačivá o vykonaní základnej finančnej kontroly v súlade s § 7, odst. 3 

- v prípade platieb v hotovosti finančných zábezpek zabezpečiť odvod finančných prostried-

kov na účet Primabanky najneskôr do konca mesiaca, v ktorom došlo k príjmu finančných 

prostriedkov na finančné zábezpeky 

- v prípade vrátenia finančných zábezpek uskutočniť najprv kontrolu bytu a zistenia rozsahu 

škôd, a až po ich odstránení či odpočítaní vyčíslených škôd vrátiť zostatok finančných zábezpek 
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- novelizovať internú smernicu ohľadom obehu účtovných podkladov, v ktorej bude jasne 

a zrozumiteľné uvedené kto, kedy a aký doklad predkladá pre účtovanie, napr. dohodu pre 

ukončenie nájmu pri predčasnom ukončení, žiadosť zamestnanca zodpovedného za sledovanie 

nájmov o preúčtovanie finančných zábezpek z dôvodu neplatenia nájomného doložená údajmi 

o predpise nájomného a dlhu a pod.   

 

Povinná osoba je podľa § 21 ods. 3 písm. d) a e) zákona č. 357/2015 Z. z. povinná prijať 

opatrenia  na nápravu nedostatkov uvedených v správe a odstrániť príčiny ich vzniku a 

predložiť oprávnenej osobe v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení. Lehota na 

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení bola určuná do 26. 3.2020. 

Povinná osoba je podľa § 21 ods. 3 písm. g) zákona č. 357/2015 Z. z. povinná splniť prijaté 

opatrenia v lehote určenej oprávnenou osobou. Lehota na splnenie prijatých opatrení bola 

určená do 26. 5. 2020. 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby a podpis zamestnanca, ktorý vykonával kontrolu: 

Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce Markušovce 

Dátum vyhotovenia správy:  12. 3. 2020 


