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Informatívna správa 

hlavného kontrolóra o výsledkoch vykonaných kontrol za I. polrok 2019 

 
      V súlade s plánom kontrol hlavného kontrolóra na I.  polrok 2019 schváleného uznesením 
MsZ č. 118/2018 zo dňa 6.12.2018 vykonal  útvar hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie  
nasledovné kontroly:  
 
1. Kontrola plnenia uznesení MsZ za obdobie roka 2018 

V I. a II. polroku 2018 sa konalo 7 zasadnutí MsZ. V hodnotenom období prijalo MsZ 124 
uznesení. V I. polroku 69 uznesení a v II. polroku 55 uznesení. Z celkového počtu 
kontrolovaných uznesení, malo schvaľovací charakter 73 uznesení. Okrem schvaľovacích  
uznesení boli prijaté uznesenia, ktoré boli charakteru berie na vedomie, súhlasí, zriaďuje, 
poveruje, ukladá.  
Zasadnutie MsZ 7.2.2018 

Uznesenie Stručná charakteristika vecné a časové plnenie 

1/2018 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2018 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta 

Splnené - zverejnené  
na web stránke mesta 

1/2018 
VZN, ktorým sa určujú školské obvody pre ZŠ Mesta Senec a 
spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má mesto 
uzatvorenú dohodu 

Splnené - zverejnené  
na web stránke mesta 

3/2018 
Prevod správy majetku - rekonštrukcia soc. zariadení v budove 
ZŠ Mlynská v obstarávacej cene 7093,74 € na ZŠ Mlynská 

Splnené - zmluva o 
prevode majetku  
016/17/04/ZoPS 

zverejnená na webovej 
stránke mesta 

4/2018 
Prenájom pozemku par.č. 2371/442 o výmere 14 m2 za cenu vo 
výške 1,57€/m2/rok 

splnené 

7/2018 
odkúpenie nehnuteľností - pozemok parc. č. 975/1 a 975/2 za 
kúpnu cenu 45 €/m2 

splnené 

8/2018 
odkúpenie nehnuteľností Dušan P. - pozemok parc. č. 3788/4, 
3788/12, 3788/13 za kúpnu cenu 5 975 € 

splnené 

9/2018 
odkúpenie nehnuteľností Eliška B. - pozemok parc. č. 3788/15 
za kúpnu cenu 2 250 € 

splnené 

9/2018 
odkúpenie nehnuteľností - pozemok parc. č. 3788/19 za kúpnu 
cenu 2 200 € 

splnené 

12/2018 
zriadenie vecných bremien parc. č. 1982/1, 1668/202, 1669/2 v 
prospech Západoslovenská distribučná, a.s.  

splnené - zmluva o 
prevode 12/18/04/VB 

zverejnená 

14/2018 výpoveď nájomnej zmluvy č. 24/2009/MsKS splnené 
 
Zasadnutie MsZ 4.4.2018 

Uznesenie Stručná charakteristika vecné a časové plnenie 
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23/2018 
Predĺženie podnájomnej zmluvy  o 15 rokov. Výmera 60 m2 - 
podľa osobitného zreteľa 

Splnené 

24/2018 
Predĺženie podnájomnej zmluvy  na dobu neurčitú. Výmera 13 
m2 - podľa osobitného zreteľa 

Splnené 

26/2018 
Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 
2018 

Splnené  

27/2018 
zriadenie vecných bremien - zmluva o budúcej zmluve parc. č. 
5537/61 - el. NN prípojka, pravo prechodu Helena Š. 

Splnené 
015/18/04/VB 

28/2018 
Prenájom pozemku par.č. 1006/4 o výmere 14 m2 za cenu vo 
výške 10€/m2/rok - podľa osobitného zreteľa 

Splnené  
NZ 018/18/07/LT 

29/2018 Zámer na prenájom  nebytového priestoru v MsKS Senec Splnené 

30/2018 
Prenájom pozemku par.č. 4412/33 o výmere 324 m2 za cenu vo 
výške 0,30 €/m2/rok  

Splnené 
NZ 016/18/07/poz. 

31/2018 
Prenájom pozemku par.č. 2237/1 o výmere 941 m2 za cenu vo 
výške 1,57 €/m2/rok 

Splnené 
NZ 021/18/07/poz. 

32/2018 
Prenájom pozemku par.č. 2371/425 o výmere 138 m2 za cenu 
vo výške 1,57 €/m2/rok 

Splnené              
NZ 019/18/07/poz. 

33/2018 
Prenájom pozemku par.č. 2460/33 o výmere 91 m2 za cenu vo 
výške 1,57 €/m2/rok 

Splnené  
NZ 020/18/07/poz. 

34/2018 
Prenájom pozemku par.č. 3666/1 o výmere 15 m2 za cenu vo 
výške 1,57 €/m2/rok 

Splnené  

35/2018 
Prenájom pozemku par.č. 2304/31 o výmere 33 m2 za cenu vo 
výške 140 €/m2 - osobitný zreteľ 

Splnené  

37/2018 
Odpredaj nehnuteľnosti par.č. 1603/2 o výmere 2 m2, 1567/3 o 
výmere2 m2 za cenu vo výške 30 €/m2 - osobitný zreteľ 

Splnené  
022/18/04/KZ 

38/2018 
Odpredaj nehnuteľnosti par.č. 3788/16 o výmere 98 m2 za cenu 
vo výške 25 €/m2 - osobitný zreteľ 

Splnené  
020/18/04/K 

42/2018 
Odpredaj nehnuteľnosti par.č. 970/2 o výmere 79 m2 za cenu vo 
výške 65 €/m2 

Splnené  
045/18/04/KZ 

43/2018 
Zriadenie vecných bremien na pozemku parc. č. 1534, 1115, 
1611/2 

Splnené 
023/18/04/ZoBZ 

44/2018 Zriadenie vecných bremien na pozemku parc. č. 5568/1 Splnené 

46/2018 Zriadenie vecných bremien v prospech SPP, a.s. - parc. 625/1 
Splnené  

026/18/04/VB 
 

Zasadnutie MsZ 17.5.2018 

Uznesenie Stručná charakteristika vecné a časové plnenie 

47/2018 
Odpredaj nehnuteľnosti par.č. 2742/33,  2742/22, 2742/14 za 
cenu vo výške 45 €/m2 - osobitný zreteľ 

Splnené 
028/18/04/KZ 
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49/2018 
Bezodplatný prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemkom E-
KN p.č. 794/1 a 794/2 

Splnené 
027/18/04/DZ 

50/2018 Zriadenie vecných bremien v prospech SPP, a.s. - parc. 625/1 
Splnené  

026/18/04/VB 

51/2018 
Prenájom pozemku par.č. 2587/1 o výmere 55 m2 za cenu vo 
výške 1,57 €/m2/rok - podľa osobitného zreteľa 

Splnené  
026/18/07/poz. 

52/2018 
Prenájom pozemku par.č. 4412/12 o výmere 55 m2 za cenu vo 
výške 1,57 €/m2/rok - podľa osobitného zreteľa 

Splnené  
041/18/07/poz. 

53/2018 
Prenájom pozemku par.č. 2371/311 o výmere 125 m2 za cenu 
vo výške 1,57 €/m2/rok - podľa osobitného zreteľa 

Splnené 
027/18/07/poz. 

 
Zasadnutie MsZ 26.6.2018 

Uznesenie Stručná charakteristika vecné a časové plnenie 

65/2018 Prenájom pozemku par.č. 4288/1 o výmere 87,63 m2  
Splnené 

030/18/07/poz. 

66/2018 
Prenájom pozemku par.č. 4475/18 o výmere 2 m2 a 4496/7 o 
výmere 7 m2 - osobitný zreteľ 

Splnené 
031/18/07/poz. 

67/2018 Bezodplatný prevod nehnuteľností a infraštruktúry - Malý Biel 
Splnené  

003/18/04/DZ 

 
Zasadnutie MsZ 12.9.2018 

Uznesenie Stručná charakteristika vecné a časové plnenie 

73/2018 
Prenájom pozemku par.č. 4412/12 o výmere 314 m2 za cenu vo 
výške 0,50 €/m2/rok  

Splnené  
041/18/07/poz. 

78/2018 Prevod správy majetku ZŠ s VJM 
Splnené 

039/18/04/PoPS 

79/2018 Bezodplatný prevod nehnuteľností 444/286, 444/971 a 444/972 
Splnené  

046/18/04/DZ 

80/2018 Zriadenie vecných bremien na pozemku parc. č. 1665/101 
Splnené  

042/18/04/VB 

83/2018 
Zriadenie vecných bremien BVS na pozemku parc. č. 4416/4, 
5325/3 a 3776/1 

Splnené  
043/18/04/VB. 

84/2018 
Obstaranie motorového vozidla Dacia Duster  formou 
finančného lízingu 

Splnené 
39/2018/09S 

 
Zasadnutie MsZ 24.10.2018 

Uznesenie Stručná charakteristika vecné a časové plnenie 

92/2018 Prevod správy majetku ZŠ Mlynská 
Splnené 

048/18/04/PoPS 

97/2018 
Prenájom pozemku par.č. 2252/1 o výmere 8,16 m2 za cenu vo 
výške 1,57 €/m2/rok - podľa osobitného zreteľa 

Splnené 
052/18/07/poz 
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Zasadnutie MsZ 6.12.2018 

Uznesenie Stručná charakteristika vecné a časové plnenie 

111/2018 

Vzn č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Vzn č. 2/2018, ktorým 
sa určujú školské obvody pre základné školy mesta Senec a 
spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má mesto Senec 
uzatvorenú dohodu 

Splnené,   
zverejnené na web 
stránke mesta dňa 

7.12.2018 

112/2018 

Vzn č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú 
zriadené na území mesta Senec 

Splnené,   
zverejnené na web 
stránke mesta dňa 

7.12.2018 

113/2018 
Vzn č. 6/2018 o zriadení základnej školy, kysucká 14, Senec a 
školského klubu detí, kysucká 14, Senec, ako súčasť základnej 
školy, kysucká 14, Senec 

Splnené,   
zverejnené na web 
stránke mesta dňa 

7.12.2018 

115/2018 Prevod správy majetku ZŠ Kysucká 
Splnené  

Protokol o prevode 
č.01/19/04/PoPS  

 

Kontrolou bolo preverené časové a vecné plnenie uznesení a vzhľadom k tomu, že vykonanou 
kontrolou neboli zistené nedostatky v uplatňovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a 
interných predpisov, bola vyhotovená správa o výsledku kontroly. 
 
2. Kontrola platieb nájomného užívateľmi bytov vo vlastníctve Mesta Senec za rok 2018 
 

Mesto Senec malo v roku 2018 vo vlastníctve byty na ulici SNP 10, Lichnerova 39,  
Vinohradnícka 7A a taktiež sociálny bytový dom na Sokolskej ulici 6B. S každým 
nájomníkom bola uzatvorená zmluva o nájme s náležitosťami v zmysle § 686 občianskeho 
zákonníka. Výška nájmu za užívanie bytu bola stanovená pre jednotlivé byty osobitne.  
Správu sociálnych bytov na SNP 10, Lichnerovej 39 a Vinohradníckej 7A v súvislosti                  
s úhradou nájmu a nákladov spojených s užívaním bytu vykonávalo mesto. Správu sociálneho 
bytového domu na Sokolskej 6B vykonávalo Stavebné bytové družstvo občanov (ďalej len 
SBDO), ktorému na základe mandátnej zmluvy vyplynula povinnosť vyberať a zasielať 
nájomné a platby za služby spojené s bývaním od nájomníkov v prospech účtu mesta do 30 
dní od prijatia platby ako aj oprávnenie vymáhať nedoplatky pri omeškaní s platbami 
v omeškaní jeden mesiac.  
Doba nájmu v sociálnom bytovom dome na Sokolskej 6B bola stanovená na dobu určitú a to 
na jeden rok. Dobu nájmu bolo možné predĺžiť len na základe písomnej žiadosti nájomcu a to 
3 mesiace pred skončením plynúceho nájmu a po následnom prehodnotení žiadosti v 
príslušnej komisii. Výška nájmu pozostávala zo základného nájmu 10 eur na osobu a zo 
zálohy za služby spojené s bývaním.  
V prípade ostatných nájomných bytov boli zmluvy uzavreté na dobu neurčitú s príslušnou 
výškou nájmu. 
Nájomné byty: 
Byt na ulici SNP č.10 prenajímalo mesto nájomcovi Michaela Š. Zmluva o nájme bytu bola 
uzatvorená v roku 2014 na dobu neurčitú. Nájomné bolo uhrádzané pravidelne raz za mesiac 
vo výške 146,09 eur v zmysle zmluvy o nájme. Nájomná zmluva bola ukončená písomnou 
dohodou ku dňu 31.8.2018. Nájomca mal ku dňu skončenia nájmu vysporiadané všetky 
záväzky vyplývajúce zo zmluvy o nájme. 
Byt na ulici SNP č.10 prenajalo mesto nájomcovi Silvia K. od 1.10.2018. Zmluva o nájme 
bytu bola uzatvorená dňa 28.9.2018 na dobu neurčitú. Nájomné bolo uhrádzané mesačne vo 
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výške 146,09 eur v zmysle zmluvy o nájme. Nájomca mal ku dňu 31.12.2018 uhradené všetky 
záväzky vyplývajúce zo zmluvy o nájme. 
Byt č.1 na ulici Vinohradnícka 7A prenajímalo mesto nájomcovi František D. Zmluva o 
nájme bytu bola uzatvorená v roku 2002 na dobu neurčitú. Nájomné bolo uhrádzané 
pravidelne raz za mesiac vo výške 60,34 eur. Nájomca mal ku dňu 31.12.2018 uhradené 
všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy o nájme. 
Byt č.2 na ulici Vinohradnícka 7A prenajímalo mesto nájomcovi Gejza R. Zmluva o nájme 
bytu bola uzatvorená v roku 2002 na dobu neurčitú. Nájomné bolo uhrádzané pravidelne raz 
za mesiac vo výške 60 eur. Nájomca mal ku dňu 31.12.2018 uhradené všetky záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy o nájme. 
Byt č.3 na ulici Vinohradnícka 7A prenajímalo mesto nájomcovi Ľudovít T. Zmluva o nájme 
bytu bola uzatvorená v roku 2002 na dobu neurčitú. Nájomné bolo uhrádzané pravidelne raz 
za mesiac vo výške 116,48 eur. Nájomca mal ku dňu 31.12.2018 uhradené všetky záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy o nájme. 
Byt na ulici Lichnerova 39 prenajalo mesto nájomcovi Jarmila Š. Zmluva o nájme bytu bola 
uzatvorená dňa 19.1.2011 na dobu neurčitú. Nájomné bolo uhrádzané mesačne vo výške 
130,20 eur v zmysle zmluvy o nájme. Nájomca mal ku dňu 31.12.2018 uhradené všetky 
záväzky vyplývajúce zo zmluvy o nájme. 
Sociálny bytový dom na Sokolskej 6B: 
Nájomca Iveta R; zmluva o nájme bola uzatvorená na dobu určitú od 1.11.2017 - 31.10.2018. 
Zmluva bola na základe prijatej písomnej žiadosti nájomcu a po prehodnotení príslušnej 
sociálnej komisie predĺžená na dobu určitú a to od 1.11.2018 - 31.10.2019. Základné nájomné 
a zálohu za užívanie bytu vo výške 133,75 eur uhrádzal nájomca správcovi v zmysle zmluvy 
o nájme. Za rok 2018 uhradil nájomca všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy o nájme.  
Nájomca Júlia K; zmluva o nájme bola uzatvorená na dobu určitú od 1.7.2017 - 30.6.2018. 
Zmluva bola na základe prijatej písomnej žiadosti nájomcu a po prehodnotení príslušnej 
sociálnej komisie predĺžená na dobu určitú a to od 1.7.2018 - 30.6.2019. Základné nájomné a 
zálohu za užívanie bytu vo výške 130,75 eur uhrádzal nájomca správcovi v zmysle zmluvy o 
nájme. Za rok 2018 uhradil nájomca všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy                 o 
nájme.  
Nájomca Bibiana B.; zmluva o nájme bola uzatvorená na dobu určitú od 1.5.2017 - 30.4.2018. 
Zmluva bola na základe prijatej písomnej žiadosti nájomcu a po prehodnotení príslušnej 
sociálnej komisie predĺžená na dobu určitú a to od 1.5.2018 - 30.4.2019. Základné nájomné a 
zálohu za užívanie bytu vo výške 132,75 eur uhrádzal nájomca správcovi v zmysle zmluvy o 
nájme. Za rok 2018 uhradil nájomca všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy                   o 
nájme.  
Nájomca Marta F; zmluva o nájme bola uzatvorená na dobu určitú od 1.11.2017 - 31.10.2018. 
Zmluva bola na žiadosť primátora mesta predĺžená na dobu určitú a to od 1.11.2018 - 
31.10.2019. Základné nájomné a zálohu za užívanie bytu vo výške 130,75 eur neuhrádzal 
nájomca správcovi včas v zmysle zmluvy o nájme. Platobná nedisciplinovanosť bola riešená 
vedúcou útvaru sociálnych služieb mesta, ktorá nájomcu upozornila na včasné platenie 
nájomného v zmysle zmluvy s možnosťou ukončenia nájomnej zmluvy v prípade neplnenia si 
záväzkov. Za rok 2018 uhradil nájomca všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy   o nájme.  
Nájomca Ján V.; zmluva o nájme bola uzatvorená na dobu určitú od 1.11.2017 - 31.10.2018. 
Zmluva bola na základe prijatej písomnej žiadosti nájomcu a po prehodnotení príslušnej 
sociálnej komisie predĺžená na dobu určitú a to od 1.11.2018 - 31.10.2019. Základné nájomné 
a zálohu za užívanie bytu vo výške 209,82 eur uhrádzal nájomca správcovi v zmysle zmluvy 
o nájme. Za rok 2018 uhradil nájomca všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy o nájme.  
Nájomca Nikola D.; zmluva o nájme bola uzatvorená na dobu určitú od 15.9.2018 - 
14.9.2019. Základné nájomné a zálohu za užívanie bytu vo výške 123,75 eur uhrádzal 
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nájomca správcovi v zmysle zmluvy o nájme. Za rok 2018 uhradil nájomca všetky záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy o nájme.  
Nájomca Silvia K.; zmluva o nájme bola uzatvorená na dobu určitú od 1.8.2017 - 31.7.2018. 
Zmluva bola na základe prijatej písomnej žiadosti nájomcu a po prehodnotení príslušnej 
sociálnej komisie predĺžená na dobu určitú a to od 1.8.2018 - 31.7.2019. Základné nájomné a 
zálohu za užívanie bytu vo výške 258,49 eur uhrádzal nájomca správcovi v zmysle zmluvy o 
nájme. Za rok 2018 uhradil nájomca všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy o nájme. 
Nájomná zmluva bola predčasne ukončená písomnou dohodou ku dňu 28.9.2018.  
Nájomca Ingrid P.; zmluva o nájme bola uzatvorená na dobu určitú od 1.5.2017 - 30.4.2018 
so základným nájomným a zálohou za užívanie bytu vo výške 188,75 eur. Zmluva bola na 
základe prijatej písomnej žiadosti nájomcu a po prehodnotení príslušnej sociálnej komisie 
predĺžená na dobu určitú a to od 1.5.2018 - 30.4.2019. Základné nájomné a zálohu za užívanie 
bytu vo výške 132,75 eur uhrádzal nájomca správcovi v zmysle zmluvy o nájme. Zmluva o 
nájme bola predčasne ukončená ku dňu 20.8.2018. Za rok 2018 mal nájomca v čase kontroly 
vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy o nájme.  
Kontrolou predloženej dokumentácie neboli zistené nedostatky pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich zo zmlúv o nájme. Zmluvy o nájme boli uzatvorené v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 40/1964 Zb.. Kontrolou platieb nájomného neboli zistené nedostatky. Nájomcovia 
mali uhradené všetky svoje záväzky, ktoré im vyplynuli zo zmluvných podmienok za  
užívanie bytu za rok 2018.  
 
3. Kontrola plnenia prijatých opatrení povinnými osobami na odstránenie nedostatkov a 

príčin ich vzniku zistených kontrolou v roku 2018. 

Cieľom kontroly bolo zistiť stav plnenia opatrení, ktoré prijali kontrolované subjekty                     
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami č. 7/II/2018, č. 6/II/2018 a č. 7/I/2019 za 
rok 2018. V rámci týchto troch vykonaných kontrol bolo preverených celkom 10 opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov. 
Základná škola Mlynská: Výsledkom kontroly č. 7/I/2018 zo dňa 15.6.2018, ktorá bola 
zameraná na kontrolu hospodárenia, nakladania s majetkom, dodržiavania všeobecne platných 
zákonov, interných smerníc a VZN Mesta Senec bolo 7 kontrolných zistení. Finančná 
kontrola nebola v prípade nájomných zmlúv vykonávaná dôsledne a v súlade platnej 
legislatívy. Smernica na prešetrovanie a vybavovanie sťažností nebola aktualizovaná v zmysle 
zmien zákona a taktiež nebola vedená evidencia podaných sťažností. Sťažnosti boli 
vybavované bez zápisnice a bez uvedenia opodstatnenosti sťažnosti.  Ne webovom sídle školy 
neboli zverejňované všetky faktúry v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.   
Kontrolovanému subjektu bolo uložené prijať opatrenia na odstránenie príčin vzniku 
nedostatku. Na základe kontrolných zistení prijal kontrolovaný subjekt 7 opatrení a o ich 
prijatí listom informoval kontrolný orgán. Po zapracovaní zmien bol kontrolný orgán 
informovaný správou o splnení opatrení listom zo dňa 20.8.2018. Ku kontrole prijatých 
opatrení boli vyžiadané nájomné zmluvy za prenájom telocvične a interná smernica.  
Kontrolou zmlúv bolo zistené, že finančná kontrola nájomných zmlúv bola vykonaná v súlade 
so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a taktiež v súlade so smernicou. Smernica 
na prešetrovanie a vybavovanie sťažností bola prepracovaná podľa platnej legislatívy. 
Nájomné zmluvy č. 4-7, objednávky a faktúry č.152-168 boli zverejnené v súlade s § 47a 
ods.1 Občianskeho zákonníka. Opätovnou kontrolou neboli zistené nedostatky. 
Senec TV: Výsledkom kontroly č. 7/II/2018 zo dňa 25.10.2018, ktorá bola zameraná na 
kontrolu objednávok, faktúr a zmlúv pre Senec TV za obdobie I. polroka 2018 boli dve 
kontrolné zistenia a síce v prípade úhrady faktúr za poskytnuté služby nebola vykonaná 
finančná kontrola a taktiež nebola vykonaná základná finančná kontrola v prípravnej fáze 
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pričom absentovali objednávky k predmetným faktúram, ktoré boli vystavené dodatočne.  
Kontrolovanému subjektu bolo uložené prijať opatrenie na odstránenie príčiny vzniku 
nedostatkov, ktorým bolo nedôsledné vykonanie finančnej kontroly v prípravnej fáze ako aj 
vo fáze realizácie finančnej operácie. Kontrolovaný subjekt prijal opatrenie a zároveň listom 
zo dňa 11.1.2019 informoval kontrolný orgán o jeho prijatí a následne bol písomne 
informovaný správou o splnení opatrení listom zo dňa 28.2.2019. V prípade schválenia 
pokračovania mediálnych služieb spol. Senec TV bola dohodnutá vzájomná spolupráca len na 
základe písomnej zmluvy, ktorej návrh je vypracovaný. Objednávky na služby poskytovateľa 
internetovej TV budú konzultované a podpisované vedúcimi  a osobami zodpovednými za 
rozpočet. V čase kontroly neboli vystavené žiadne objednávky na poskytovateľa služby Senec 
TV.     
Stredisko sociálnych služieb : Výsledkom kontroly č. 6/II/2018 zo dňa 12.10.2018, ktorá bola 
zameraná na kontrolu čerpania výdavkov Programu 14.1. programového rozpočtu na 
poskytovanie stravovania seniorov v SSS za obdobie I. polroka 2018 bolo 1 kontrolné 
zistenie. Pokladňa na ukladanie peňažnej hotovosti za úhrady stravného nebola zabezpečená. 
Taktiež manipulácia s hotovosťou nebola zabezpečená ochrannými bezpečnostnými 
prostriedkami. Na základe nevyhovujúceho stavu s cieľom dostatočne zabezpečiť manipulácie 
s hotovosťou boli prijaté opatrenia: možnosť uhrádzať za služby bezhotovostne, zakúpenie 
trezoru na ukladanie hotovosti a taktiež inštalácia bezpečnostnej mreže na dverách, kde sa 
manipuluje  s hotovosťou. Zakúpenie trezoru bolo realizované, obstaranie a inštalácia dverí 
boli v čase kontroly v procese riešenia vzhľadom na neskoršie schválenie rozpočtu na rok 
2019.    
 
4. Kontrola záberov verejného priestranstva za obdobie roka 2018 
 
Kontrola bola vykonaná  náhodným výberom spisov, v zmysle ktorých boli vyrubené dane za 
rôzne formy záberov verejného priestranstva za sledované obdobie. Jednalo sa hlavne 
o skládky stavebného materiálu a zariadení, rozkopávky, zábery verejného priestranstva na 
propagačné akcie, umiestnenie reklamných zariadení a vyhradené parkoviská pre motorové 
vozidlá. Kontrolou bolo zistené nasledovné: 
Arcus Signum  – rozhodnutie č.34536 - záber verejného priestranstva na skládku stavebného 
materiálu a postavenie lešenia k bytovému domu v zóne B. Podľa oznámenia o vzniku bol 
záber verejného priestranstva načasovaný na štyri etapy v časovom rozmedzí os 3.9. až do 
31.12.2018 s rôznymi plochami záberov. Boli vydané štyri rozhodnutia na jednotlivé výmery 
záberov. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej výške 1.783,20 €.  
Stavebné bytové družstvo občanov  – rozhodnutie č. 36458 - záber verejného priestranstva na 
rozkopávku a skládku stavebného materiálu a stavebných zariadení v zóne B. Podľa 
oznámenia o vzniku bol záber verejného priestranstva na 70 m2 na dobu 67 dní. Daň bola 
vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej výške 938,00 €. 
GAMAMONT – rozhodnutie č. 37516/2018/1 - záber verejného priestranstva na umiestnenie 
dvoch skladov stavebného materiálu o ploche 25 m2 na dobu 30 dní. Daň bola vyrubená 
v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v celkovej výške 225.00 €. 
Ekonomservis – rozhodnutie č.37235/2018/1 - záber verejného priestranstva na umiestnenie 
stavebného zariadenia – lešenia na ploche 31 m2 na dobu 33 dní. Daň bola vyrubená v súlade 
s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v celkovej výške 270.60 €. 
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SEKOSTAV – rozhodnutie č.20150/2018/1 – záber verejného priestranstva na rozkopávku 
verejného priestranstva a zelene na ploche 54 m2 na dobu 20 dní v súlade s rozhodnutím 
odboru ŽP MsÚ o povolení rozkopávky. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v celkovej výške 324,00 €. 
SUPTel. – rozhodnutia č. 36214/2018/8-14 – záber verejného priestranstva na zvláštne 
užívanie MK – rozkopávky o celkovej ploche 418,6 m2 v zmysle rozhodnutia o povolení 
rozkopávky a harmonogramu činností pre rozkopávky a zemné práce.  Daň bola vyrubená 
v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v celkovej výške  1.026,80 €. 
Pavol K. – rozhodnutia č.21165/2018/2 – záber verejného priestranstva na ihrisku 
Novomeského o ploche 4 m2 na 1 deň 30.10.2018, rozhodnutie č.21165/2018/1 záber 
verejného priestranstva na Nám. 1. Mája o ploche 9 m2 na 1 deň 27.10.2018. V oboch 
prípadoch sa jednalo o predvolebnú propagačnú akciu. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 
VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady pre obidve akcie v celkovej výške 137,80 €. 
SMER-SD  – rozhodnutie č. 34432/2018/1 – záber verejného priestranstva na Nám.  1. Mája 
na  jednodňovú predvolebnú propagačnú akciu dňa 27.10.2018 o výmere 9 m2. Daň bola 
vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej výške 95,40 €. 
Mária H.  – rozhodnutie č.16200/2018/1 – záber verejného priestranstva na Nám. 1. Mája 
o ploche 1 m2 na celkove 12 dní v období od 18.8. – 3.11.2018 na predvolebnú propagačnú 
akciu. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej výške 127,20 €. 
Dušan B. – rozhodnutie č. 19317/2018/2 – záber verejného priestranstva na Nám. 1. Mája 
o ploche 2 m2 na jeden deň na predvolebnú propagačnú akciu. Daň bola vyrubená v súlade 
s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v celkovej výške 21.20 €. 
Rudolf B. – rozhodnutie č. 14732/2018/1 - záber verejného priestranstva na Nám. 1. Mája 
o ploche 10 m23 na 1 deň na predvolebnú propagačnú akciu. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 
9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v celkovej výške 106,00 €. 
Olpharm – rozhodnutie č. 25551/2018/1 – záber verejného priestranstva na Mierovom nám. 
V čase od 01.01.2018-31.12.2018 reklamným pútačom typu „A“ na ploche 2 m2 pred 
lekárňou. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej výške 146,00 €. 
ROS reklamno-obchodná spoločnosť – rozhodnutie č.31530/2018/1 – záber verejného 
priestranstva o ploche 3 m2 na umiestnenie reklamného zariadenia v zóne A na obdobie od 
1.1.2018-31.12.2018. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej výške 
219,00 €. 
Signet PLUS – rozhodnutie č.31329/2018/1 – záber verejného priestranstva pre umiestnenie 
reklamných zariadení v počte 3 ks o ploche 6 m2 na obdobie od 1.1.2018 – 31.12.2018 v zóne 
B. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej výške 328,50 €. 
Jednota SD – rozhodnutie č.31328/2018/1 – záber verejného priestranstva pre umiestnenie 
reklamného zariadenia – pútača v zóne B na Svätoplukovej ulici o ploche2 m2 na dobu od 
1.1.2018 – 31.12.2018. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej 
výške 109,50 €. 
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Monster truck show – rozhodnutie č. 35294/2018/1 – záber verejného priestranstva pre 
prehliadku vozidiel Monster truck na dva dni 23.7-24.7.2018 na ploche o výmere 80 m2. Daň 
bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady(cirkusy, lunaparky a iné atrakcie) v celkovej 
výške 112,00 €. 
František K. – rozhodnutie č.36842/2018/6 – záber verejného priestranstva pre umiestnenie 
predajných stolov na predaj kvetov o ploche 20 m2 na Boldockej ulici(oproti LIDLu) na 
obdobie 22.10.-2.11.2018 t.j. 12 dní. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
pre obidve akcie v celkovej výške 84,00 €. 
Juraj N. – rozhodnutia č. 31302/2018/1 až 6 – zábery verejného priestranstva pre umiestnenie 
predajných – novinových stánkov na území mesta o ploche 7 m2 v počte 6 ks na dobu od 
1.11.2018 – 31.12.2018. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre 6 ks 
novinových stánkov 894,25 €/ kus v celkovej výške  5.365,50 €. 
Norbert T. – rozhodnutie č. 37261/2018/1 – daň za trvalé parkovanie vozidla v zóne A mimo 
strážené parkovisko box.č.2 na Kratkej ul. K rozhodnutiu bolo priložené povolenie odboru ŽP 
MsÚ Senec č. ŽP 29747/269/2016 na zriadenie vyhradeného parkoviska pre osobné motorové 
vozidlo o ploche 11 m2. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej 
výške 373,39 €. 
Imrich N. – rozhodnutie č. 36884/2018/1 – daň za parkovanie vozidla v zóne B mimo strážené 
parkovisko box.č1 na Považskej ul. K rozhodnutiu bolo priložené povolenie odboru ŽP MsÚ 
Senec č. ŽP 1566/269/2016 na zriadenie vyhradeného parkoviska pre osobné motorové 
vozidlo o ploche 11 m2. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej 
výške 333,24 €. 
Libor H. – rozhodnutie č. 31715/2018/1 - daň za parkovanie vozidla v zóne A mimo strážené 
parkovisko box.č1 na Lichnerovej ul. K rozhodnutiu bolo priložené povolenie odboru ŽP 
MsÚ Senec č. ŽP 7893/262/2012 na zriadenie vyhradeného parkoviska pre osobné motorové 
vozidlo o ploche 11 m2. Daň bola vyrubená v súlade s čl. 9 VZN č. 6/2017 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej 
výške 373,39 €. 
           Rozhodnutia na zábery verejného priestranstva boli vydané v zmysle zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výpočty výšky daní boli 
v súlade so VZN č. 6/2017 schváleným MsZ a platným pre rok 2018.  
Pri kontrole platieb daní za kontrolované obdobie bolo zistené, že v stanovenej lehote 
neuhradilo dane 21 subjektov a výška nedoplatkov k 31.3.2019 predstavuje celkove 3.607,97 
€. Tieto boli v čase kontroly v štádiu vymáhania pohľadávok, ktoré sa realizujú bežným 
postupom. Kontrolou záberov verejného priestranstva za rok 2018 nebolo zistené porušenie 
platných právnych predpisov. 
 
5. Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu 
 
Cieľom kontroly bolo overiť ako bol sociálny fond mesta tvorený a akým spôsobom boli 
použité prostriedky z fondu. Podmienky tvorby a použitia sociálneho fondu upravuje zákon č. 
152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. 
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Fond sa tvorí ako úhrn povinného prídelu vo výške 0,6% až 1% zo súhrnu hrubých miezd 
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok prípadne darmi, dotáciami alebo 
príspevkami a podľa § 3 ods. 1 písm. b) aj ďalším prídelom na základe kolektívnej zmluvy 
alebo interného predpisu a to do maximálnej výšky 0,5% zo základu podľa § 4 ods. 1.   
Tab. 1  Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2018 
Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 40 951,20   
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %                                          31 925,04          
Úbytky - stravovanie zamestnancov                     36 865,56   
KZ k 31.12.2018 36 010,68 

 
Prírastky do tvorby fondu boli tvorené povinným prídelom 1,5 % v celkovej sume            
31 925,04 eur v súlade s § 3 a § 4 zákona o sociálnom fonde. 
Tvorba a použitie sociálneho fondu boli vedené na osobitnom účte č. 472 (Záväzky 
sociálneho fondu) v súlade s § 6 zákona o sociálnom fonde. 
Podľa zákona je možné prostriedky zo sociálneho fondu použiť na:  
a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi, 
b) dopravu do zamestnania a späť, 
c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach, 
d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, 
e) rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi, 
f) zdravotnú starostlivosť, 
g) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky, 
h) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie,    
    ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,  
i) servisné poukážky alebo na tovary a služby dodávané alebo poskytované registrovaným   
    sociálnym podnikom 
j) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. 
 
Prostriedky zo sociálneho fondu boli čerpané vo výške 36 865,56 eur ako príspevok na 
stravovanie zamestnancov v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) nasledovne: 
 
Tab. 1  Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu za jednotlivé mesiace 

obdobie čerpanie 

január 2018 3 229,98 € 
február 2018 2 893,78 € 
marec 2018 2 971,68 € 

apríl 2018 2 930,68 € 
máj 2018 3 151,26 € 
jún 2018 3 181,60 € 
júl 2018 3 148,80 € 

august 2018 3 328,38 € 
september 2018 3 019,24 € 

október 2018 3 315,26 € 
november 2018 3 082,38 € 
december 2018 2 612,52 € 

celkom 36 865,56 € 



 

12 

 

Kontrolou bolo zistené, že tvorba sociálneho fondu bola realizovaná v súlade so zákonom 
o sociálnom fonde. Taktiež použitie sociálneho fondu bolo v súlade s § 7 zákona č. 152/1994 
Z.z. o sociálnom fonde. 
Nevyčerpaný zostatok fondu k 31.12.2018 vo výške 36 010,68 eur bol prevedený do 
nasledujúceho roka 2019. Kontrolou nebol zistený nesúlad so zákonom. 
 
6. Kontrola dlhodobo platných nájomných zmlúv 
 
Kontrola nájomných zmlúv uzavretých pred rokom 2010 bola vykonaná formou náhodne 
vybraného množstva nájomných zmlúv z viacerých foriem prenájmu majetku mesta (voľné 
plochy, nebytové priestory, pozemky podľa účelu prenájmu v zmysle VZN v znení jeho 
dodatkov). 
Výsledok  kontroly: 
1.)Hotel Senec a.s. – nájomná zmluva bola podpísaná dňa 31.5.2000. Zmluva bola uzatvorená 
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou a s účinnosťou od 1.6.2000. Predmetom 
prenájmu boli pozemky v lokalite Slnečné jazerá parc. č. 2198/2, 2199/5 a 2310/2 vo 
vlastníctve Mesta Senec o celkovej ploche 1070 m2 na zriadenie súkromnej pláže pre Hotel 
Senec. Nájomné bolo stanovené dohodou vo výške 20 Sk/m2/rok, t.j. celkove 1070 x 20 = 
12.481 Sk/rok. K nájomnej zmluve boli vyhotovené dodatky: 
Dodatok č. 1 – dňa 25.1.2010 prenájom prepočítaný na €. Nájomné (0,67 €/m2/rok) bolo 
stanovené na 716.90 €/rok. 
Dodatky č. 2,3,4,5 – predmetom bola úprava výšky nájomného o mieru inflácie za príslušné 
roky vyhlásené Štatistickým úradom SR.  
Dodatok č. 6 – dňa 19.12.2016. Výška prenájmu bola zmenená podľa VZN č. 3/2009 prílohy 
č. 4 (schválená MsZ 27.10.2016) na 1,57 €/m2/rok,  t.j. celkové nájomné bolo stanovené na 
1 679,90 €/rok. 
Vo všetkých dodatkoch ostatné podmienky prenájmu neboli menené. 

2.) Hotel Senec a.s. – nájomná zmluva bola podpísaná dňa 30.3.2001. Zmluva bola 
uzatvorená na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou a s účinnosťou od 1.4.2001. 
Predmetom prenájmu bol pozemok parc. č. 2198/5 o výmere 393 m2 vo vlastníctve Mesta 
Senec na severnej strane Slnečných jazier, ktorý sa má využívať ako prevádzkový vstup do 
areálu Hotela Senec. Nájomné bolo stanovené dohodou vo výške 20 Sk/m2/rok,  t.j. 393 x 20 
= 7 860 Sk/rok. K nájomnej zmluve boli vyhotovené dodatky nasledovne: 
Dodatok č. 1 – dňa 22.1.2010 prenájom prepočítaný na €. Výška nájomného bola stanovená 
na 0,67 €/m2/rok, t.j. celkove 263,31 €/rok. 
Dodatky č. 2,3,4,5 – predmetom bola úprava výšky nájomného podľa miery inflácie na 
príslušné roky 
Ďalší dodatok k zmluve už nebol uzavretý. VZN č. 3/2009o hospodárení s majetkom mesta  

svojou prílohou č.4 schválenou MsZ dňa 27.10.2016 zmenil výšku nájomného na 1,57 

€/m2/rok.  Na roky 2017, 2018 platí teda výška prenájmu stanovená na 1,57 €/m2/rok, 

napriek tomu nebola výška nájomného ďalším dodatkom  ku zmluve o prenájme zmenená. 

Vznikol teda rozpor s VZN č. 3/2009 prílohou č. 4 vo výške nájomného. Taktiež nebola využitá 

možnosť troj – mesačnej výpovede a uzavretia novej nájomnej zmluvy s výškou prenájmu 

v súlade s novou prílohou č. 4 k VZN č. 3/2009. 
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3.) ERS Holding s.r.o. Bratislava – nájomná zmluva uzatvorená dňa 1.7.2001na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. Predmetom prenájmu sú pozemky vo vlastníctve Mesta 
Senec parc. č. 2371/171 o výmere 82 m2 a časť pozemku parc. č. 2371/1 o výmere 328 m2, 
celkove 410 m2, ktoré sa majú využívať na rekreačné účely svojich zamestnancov. Nájomné 
bolo stanovené dohodou na 20 Sk/m2/rok, t.j. 8 200 Sk/rok. K nájomnej zmluve boli 
vyhovené dodatky nasledovne: 
Dodatok č. 1,– zo dňa 25.1.2010, 0,67 €/m2/rok t.j. celkove 272,19 €/rok 
Dodatky č. 2, 3,4,5 – predmetom bola úprava výšky nájomného o mieru inflácie na príslušné 
roky 
Dodatok č. 6 – zo dňa 20.12..2016, výška prenájmu bola zmenená podľa novej prílohy č. 4 
(schválená MsZ 27.10.2016) VZN č. 3/2009 na 1,57 €/m2/rok,  t.j. celkové nájomné bolo 
stanovené na 643,70 €/rok. 
4.) Aquathermal Senec a.s. – nájomná zmluva uzatvorená dňa 25.2.2008 na dobu určitú od 
1.3.2008 do 31.12.2032. Predmetom prenájmu sú pozemky vo vlastníctve Mesta Senec parc.č. 
2033/1 o výmere 3175 m2 na severe Slnečných jazier. Prenájom bol odsúhlasený uznesením 
MsZ č. 11/2008 dňa 21.2.2008 za účelom využitia ako parkovacej plochy k prevádzke 
nájomcu Aquapark Senec. Nájomné bolo stanovené na 20 Sk/m2/rok x 3175m2 = 63 500 
Sk/rok. Výška nájomného je podľa čl. III. ods.5 predmetnej nájomnej zmluvy nemenná počas 
celého trvania. 
K nájomnej zmluve bol uzatvorený jeden dodatok č. 1 dňa 4.1.2010 z dôvodu, že sa 
vybudovaním novej prístupovej komunikácie zmenila výmera prenájmu na 2802 m2. Výška 
nájomného sa dodatkom stanovila na 0,663 €/m2/rok, t.j. celkove 1 857,89 €/rok. 

5.) L.V. Slovak s.r.o. Bratislava – nájomná zmluva uzavretá dňa 30.6.2009 na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. Predmetom prenájmu sú nebytové priestory o ploche 82.5 
m2 v budove MsKS na Nám. 1. Mája, ktoré sú majetkom Mesta Senec. Nájomné za nebytové 
priestory sa určilo v zmysle prílohy č. 3 VZN č. 3/2009 o nakladaní s majetkom mesta vo 
výške 75 €/m2/rok, t.j. 7 115,62 €/rok. Platby nájomného boli dohodnuté mesačne vo výške 
592,96 €/mes. K nájomnej zmluve boli uzatvorené dodatky nasledovne: 
Dodatky č. 1,2,3,4,5 –predmetom bolo navýšenie nájomného o mieru inflácie na príslušné 
roky  
Dodatok č. 6 – na základe zmeny nájomcu  darovacou zmluvou medzi L.V. Slovak a Tri N. 
V. bol uzavretý dodatok dňa 1.11.2015 s novým nájomcom Tri N. V. 
Dodatok č. 7 – dňa 20.12.2016 bola dohodnutá výška nájomného sa bude ročne upravovať 
podľa miery inflácie ak súčet kladnej kumulatívnej inflácie prekročí od poslednej zmeny cien 
3 %.  
6.) Apoštolská cirkev na Slovensku – nájomná zmluva uzatvorená 25.4.2000 na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. Predmetom zmluvy je časť pozemku parc. č. 926/3 na 
Kollárovej ulici o výmere 1045 m2 určený na cirkevno - charitatívny účel. Nájomné bolo 
určené dohodou t.j. 1 Sk/m2/rok. Dňa 26.11.2008 bolo nájomcovi oznámené, že dňom 
1.1.2009 bude výška nájomného určená v € a to 0,03 €/rok. Zmluva je dodnes v platnosti, 
nakoľko nájomca dňa 18.4.2008 zaplatil nájomné na 50 rokov, t.j. do 17.4.2058. Nájomca 
predmetný pozemok v súčasnosti neužíva. Pozemok je súčasťou dvora Materskej školy 
Kollárova ul. , preto je nájomný vzťah v podstate neúčinný. 
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7.) SFZ Bratislava – nájomná zmluva uzavretá dňa 29.1.2001na dobu určitú v trvaní 60 rokov. 
Súhlas na tento prenájom vyslovilo MsZ uznesením č. 2/2001 zo dňa 18.1.2001. Predmetom 
prenájmu sú pozemky parc.č. 2162, 2164/1, až 2164/20 vedené ako zastavané a ostatné 
plochy o výmere 38 848 m2. Účelom prenájmu bola výstavba Národného tréningového 
centra, vrátane všetkých činností a služieb na to potrebných a s touto činnosťou súvisiacich. 
Nájomca (SFZ) sa zaviazal vybudovať 2 trávnaté ihriská s osvetlením, 2 ihriská s umelým 
povrchom, športovú halu a sociálne, skladové a servisné zariadenia v celkovej hodnote 60 
mil. Sk. Výška nájomného bola dohodnutá na symbolických 100 Sk/rok s tým, že 
prenajímateľ si vyhradil právo používať priestory a stavby NFC na potreby Mesta Senec v 
rozsahu ako sa  dohodnú zmluvné strany. K nájomnej zmluve boli schválené dodatky 
nasledovne: 
Dodatok č. 1 – dňa 30.1.2001, predmetom dodatku boli ďalšie pozemky par. Č. 2084/2 
o výmere 157 m2 a časť pozemku parc. č. 2127 o výmere 4 410,5 m2. Súčasťou dodatku má 
byť v zmysle dodatku časti I. ods. 2 písm. b) situačný plán, ktorý však k dodatku nie je 

priložený. 

Dodatok č. 2 – dňa 9.7.2001, predmetom dodatku boli pozemky parc. č. 2084/3 o výmere 35 
m2 a parc. č. 2165 o výmere 1145 m2, ktorými sa rozšíril predmet prenájmu. Ostatné 
podmienky zmluvy o prenájme neboli menené. 
Dodatok č. 3 – dňa 6.9.2001, predmetom dodatku bolo doplnenie textu zmluvy o nové 
ustanovenie, v zmysle ktorého náklady na spotrebu všetkých energií, vývoz odpadu, vodné 
a stočné znáša nájomca. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenili. 
Dodatok č. 4 – dňa30.8.2002, predmetom dodatku bolo rozšírenie plochy prenájmu o 
pozemok parc. č. 2163 o výmere 733 m2. Ostatné podmienky zmluvy sa nemenili. 
Dodatok č. 5 – dňa8.9.2008, predmetom dodatku bolo vyčlenenie pozemku par. č. 2127 
o výmere 4 410,5 m2 z plochy prenájmu, ktorý bol súčasťou Dodatku č. 1 zo dňa 30.1.2001. 
Ostatné podmienky nájomnej zmluvy a dodatkov č. 1 – 4 zostali nezmenené. 
V nájomnej zmluve sa SFZ zaviazal, že na prenajatých pozemkoch postaví športovú halu 
práve na pozemku parc.č. 2127, ktorý sa dodatkom č. 5 vyčlenil z prenajatej plochy. Podľa 
vyjadrenia SFZ k realizácii športovej haly nedošlo z dôvodu vyčerpania finančného limitu 
určeného na výstavbu Národného tréningového centra. V zmluve nie je zakotvená žiadna 
možnosť sankcií zo strany prenajímateľa voči nájomcovi za nedodržanie podmienky výstavby 
športovej haly. 
8.) Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – nájomná zmluva bola uzavretá dňa 
27.7.2001 na dobu určitú a to do 31.12.2051.  Predmetom prenájmu je pozemok parc. č. 
926/25 o výmere 400 m2. Nehnuteľnosť bola prenajatá nájomcovi za účelom výstavby 
kostola a ročné nájomné bolo dohodnuté na 1 Sk/rok. V zmysle predmetnej  nájomnej zmluvy  
čl. VI.  písm. a) a b) je možné nájomnú zmluvu zrušiť dohodou, alebo výpoveďou v lehote 3 
mesiacov. Nájomná zmluva je zapísaná na liste vlastníctva LV 2800 ako ťarcha až do roku 
2051. Výška nájomného nie je v súlade s prílohou č. 4 VZN 3/2009 o nakladaní s majetkom 
mesta, čo už hlavný kontrolór vytkol povinnej osobe pri kontrole v roku 2012. Na základe 
prijatých opatrení bol zo strany Mesta Senec vykonaný pokus o dohodu na ukončení 
nájomného vzťahu s predstaviteľmi Reformovanej cirkvi v roku 2014 avšak bez úspechu, lebo 
nájomca listom zo dňa 22.2.2015 oznámil, že trvá na pokračovaní prenájmu v zmysle zmluvy. 
Po piatich rokoch však  reálnosť výstavby kostola na predmetnom pozemku nepotvrdili. 
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Ďalšiu možnosť ukončenia prenájmu (t.j. 3 mesačná výpoveď) Mesto Senec doteraz nevyužilo, 

tým  je  predmetná lokalita blokovaná zapísanou ťarchou napriek tomu, že výstavba kostola 

pre Reformovanú cirkev na Slovensku je nereálna. 

9.) Súkromná materská škola Svätý Martin -  nájomná zmluva bola uzavretá dňa 20.10.2004 
na dobu určitú od 1.1.2005 do 30.6.2020. Predmetom prenájmu sú nehnuteľnosti na parc .č. 
4873- budova a dvor o výmere 2241 m2. Účelom prenájmu bolo zriadenie a prevádzkovanie 
Súkromnej materskej školy Senec - Svätý Martin. V zmysle zmluvy je možné nájom ukončiť 
dohodou, alebo podľa § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. trojmesačnou výpovednou lehotou. 
Výška nájomného bola určená dohodou 250 Sk/m2/rok za nebytový priestor  a 10 000 Sk/rok 
za pozemok. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ súhlasí s kompenzáciou nájomného 
nákladmi vynaloženými na opravu a rekonštrukciu budovy MŠ. Nájomca v roku 2005 
v zmysle tohto ustanovenia zmluvy preinvestoval do nehnuteľnosti podľa predložených 
dokladov 710 793,80 Sk (23.594,03 €). Zmluvné strany dňa 24.11.2009 uzavreli Dohodu 
o započítaní investícií a nájomného v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka na roky od 
1.1.2005 do 28.2. 2015 v celkovej výške 23.594,03 €. Po vyčerpaní preinvestovaných 
prostriedkov je nájomca povinný platiť nájom v súlade s ustanovením č. IV. Nájomnej 
zmluvy zo dňa 20.1.0.2004. Dodatky k nájomnej zmluve neboli uzavreté.  
10.) Slovak Telekom  a.s.  – nájomná zmluva bola uzavretá dňa 14.5.2008 na dobu určitú 15 
rokov a to od 1.6.2008 do 31.5.2023. Predmetom prenájmu je pozemok parc. č. 2164/29 
o výmere 47 m2 a účelom prenájmu je umiestnenie a užívanie technologického zariadenia 
a príslušnej infraštruktúry verejnej elektronickej komunikačnej siete. Zmluvné strany sa 
dohodli, že po uplynutí tejto doby sa nájom automaticky predlžuje o 5 rokov až pokiaľ jedna 
zo zmluvných strán písomne neoznámi, že trvá na ukončení zmluvy. Zmluvné strany sa 
dohodli na výške nájomného na 60 000 Sk/rok s polročnými platbami 2 x 30 000 Sk s  
úpravami podľa miery inflácie 1x ročne . Iná možnosť úpravy nájomného v zmluve nie 
stanovená. Od 11.1.2009 bola výška nájomného stanovená prepočtom na 1.991,63 €.  
Dodatky č. 1,2,3,4,5 – predmetom bola úprava výšky nájomného o mieru inflácie na  
príslušné roky vyhlásené ŠÚ SR 
Dodatok č. 6 – dňa 12.1.2016, dohoda o úprave výšky nájomného iba ak inflácia prekročí 3 
%. Ostatné podmienky zmluvy sa nezmenili. 
11.) AB&B Marathon – nájomná zmluva bola uzavretá dňa 29.12.2008 na dobu neurčitú 
s trojmesačnou výpovednou lehotou s platnosťou od 1.1.2009. Predmetom prenájmu je časť 
pozemku parc. č. 934/1 o výmere 74,5 m2. Účelom prenájmu je zriadenie letnej terasy na 
Lichnerovej ulici pred reštauráciou Marathon. Zmluvné strany sa dohodli na výške 
nájomného 3,31 €/m2/rok, ktorá bude platná do doby prijatia VZN, ktoré určí novú výšku 
nájomného na daný účel. Ročné nájomné bolo 246,59 €/. K nájomnej zmluve boli uzavreté 
dodatky: 
Dodatok č. 1 – dňa 16.6.2009, výška nájomného bola upravená na 5,00 €/m2/rok v zmysle 
prílohy č. 4 čl. I. ods. 6 schváleného VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta, t.j. 
ročné nájomné 372,50 €. 
Dodatky č. 2,3,4,5,6 – predmetom bola úprava výšky nájomného o infláciu na príslušné roky 
Dodatok č. 7 – dňa 23.12.2016, výška nájomného bola upravená podľa novej schválenej 
prílohy č. 4 VZN č. 3/2009  článku I. (stavby dočasného charakteru - letné terasy) v zóne A+ 
na 12,00 €/m2/rok, t.j. celkove 894,00 €/rok. 
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Ďalšie dodatky neboli k nájomnej zmluve neboli uzavreté. Nájomné v zmysle zmluvy malo 
byť uhradené do 31.3. bežného roka. Podľa čl. III. ods. 5 nájomca v prípade omeškania 

úhrady nájomného je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy za 

každý načatý deň omeškania. Nájomné bolo uhradené 26.9.2018. Povinná osoba si úroky 

z omeškania k 31.12.2018 neuplatnila. 

12.) Kebab Maksuti M. – nájomná zmluva uzavretá dňa 29.12.2008 na dobu neurčitú 
s trojmesačnou výpovednou lehotou. Predmetom prenájmu je časť pozemku parc. č. 660/1 
o výmere 35 m2 na Šafárikovej ulici v Senci. Účelom prenájmu je zriadenie letnej terasy pred 
predajňou rýchleho občerstvenia a kebabu. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného 
3,31 €/m2/rok, ktorá bude platná do doby prijatia VZN, ktoré určí novú výšku nájomného na 
daný účel. Ročné nájomné bolo 115,85€. K nájomnej zmluve boli uzavreté dodatky: 
Dodatok č. 1 – dňa 20.6.2009, výška nájomného bola upravená na 5,00 €/m2/rok v zmysle 
prílohy č. 4 čl. I. ods. 6 schváleného VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta, t.j. 
ročné nájomné 175,00 €. 
Dodatky č. 2,3,4,5,6 – predmetom bola úprava výšky nájomného o mieru inflácie na príslušné 
roky 
Dodatok č. 7 – dňa 31.1.2017, výška nájomného bola upravená podľa novej schválenej 
prílohy č. 4 VZN č. 3/2009  článku I. (stavby dočasného charakteru - letné terasy) v zóne A na 
10,00 €/m2/rok, t.j. celkove 350,00 €/rok. 
Nájomné v zmysle zmluvy malo byť uhradené do 31.3. bežného roka. Podľa čl. III. ods. 5 

nájomca v prípade omeškania úhrady nájomného je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo 

výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý načatý deň omeškania. Nájomné bolo uhradené 

16.10.2018. Povinná osoba si úroky z omeškania k 31.12.2018 neuplatnila. 

13.) Cukráreň Balkán – nájomná zmluva uzavretá dňa 29.12.2008 na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. Predmetom prenájmu je časť pozemku parc. č. 934/1 
o výmere 107,00 m2 na Lichnerovej ulici za účelom zriadenia letnej terasy pred cukrárňou. 
Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného 3,31 €/m2/rok, t.j. 354,17 €/rok a to do doby 
prijatia VZN, ktoré určí novú výšku nájomného pre daný účel. K nájomnej zmluve boli 
uzavreté dodatky nasledovne: 
Dodatok č. 1 – dňa 11.6.2009, výška nájomného bola upravená na 5,00 €/m2/rok v zmysle 
prílohy č. 4 čl. I. ods. 6 schváleného VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta, t.j. 
ročné nájomné 535,00 €. 
Dodatky č. 2,3,4,5,6 – predmetom bola úprava výšky nájomného podľa výšky miery inflácie 
na  príslušné roky 
Dodatok č. 7 – dňa 8.3.2016, výška nájomného bola upravená podľa novej schválenej prílohy 
č. 4 VZN č. 3/2009  článku I. (stavby dočasného charakteru - letné terasy) v zóne A+ na 12,00 
€/m2/rok, t.j. celkove 1 284,00 €/rok. 
Ostatné podmienky zmluvy neboli menené.  
Nájomné v zmysle zmluvy malo byť uhradené do 31.3. bežného roka. Podľa čl. III. ods. 5 

nájomca v prípade omeškania úhrady nájomného je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo 

výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý načatý deň omeškania. Nájomné bolo uhradené 

24.9.2018. Povinná osoba si úroky z omeškania k 31.12.2018 neuplatnila. 

14.) Lucia Pub  – nájomná zmluva uzavretá dňa 2.4.2009 na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiace. Predmetom prenájmu je časť pozemku parc. č. 934/1 o výmere 63,05 m2 
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za účelom zriadenia letnej terasy pred Lucia Pubom na Lichnerovej ulici v Senci. Zmluvné 
strany sa dohodli na výške nájomného 3,31 €/m2/rok, t.j. 208,69 €/rok a to do doby prijatia 
VZN, ktoré určí novú výšku nájomného pre daný účel. K nájomnej zmluve boli uzavreté 
dodatky nasledovne: 
Dodatok č. 1 – predmetom bola úprava výšky nájomného na 5,00 €/m2/rok v zmysle prílohy 
č. 4 čl. I. ods. 6 schváleného VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta, t.j. ročné 
nájomné 250,00 €. 
Dodatky č. 2,3,4,5,6 – predmetom bola úprava výšky nájomného podľa výšky miery inflácie 
na príslušné roky  
Dodatok č. 7 – dňa 23.12.2016, výška nájomného bola upravená podľa novej schválenej 
prílohy č. 4 VZN č. 3/2009  článku I. (stavby dočasného charakteru - letné terasy) v zóne A+ 
na 12,00 €/m2/rok, t.j. celkove 600,00 €/rok. 
Ostatné podmienky nájomnej zmluvy neboli menené. Nájomné v zmysle zmluvy malo byť 
uhradené do 31.3. bežného roka. Podľa čl. III. ods. 5 nájomca v prípade omeškania úhrady 

nájomného je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý 

načatý deň omeškania. Nájomné bolo uhradené 17.12.2018. Povinná osoba si úroky 

z omeškania k 31.12.2018 neuplatnila. 

15.) KORZO  – nájomná zmluva uzavretá dňa 10.11.2010 na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiace. Predmetom prenájmu je časť pozemku parc. č. 934/1 o výmere 59,00 m2 
za účelom zriadenia letnej terasy pred kaviarňou na Lichnerovej ulici v Senci. Výška 
nájomného bola stanovená v zmysle čl. I. ods. 6 prílohy č. 4 VZN č. 3/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta na 5,08 €/m2/rok, t.j. 299,72 €/rok. K nájomnej zmluve boli uzavreté 
nasledovné dodatky: 
Dodatky č. 1,2,3,5 – predmetom bola úprava výšky nájomného upravená podľa miery inflácie 
pre príslušné roky  
Dodatok č. 4 – dňa 10.1.2014, na základe zmeny nájomcu kaviarne Korzo bol týmto 
dodatkom zmenený nájomca letnej terasy. Novým nájomcom sa stal Ladislav Š. Ostatné 
ustanovenia zmluvy neboli dodatkom zmenené. 
Dodatok č. 6 – dňa 23.12.2016, výška nájomného bola upravená v zmysle novej schválenej  
prílohy č. 4  a to čl. I. (letné terasy), zóna A+, VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom 
mesta na 12,00 €/m2/rok, t.j. 708,00 €/rok.  
Nájomné v zmysle zmluvy malo byť uhradené do 31.3. bežného roka. Podľa čl. III. ods. 5 

nájomca v prípade omeškania úhrady nájomného je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo 

výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý načatý deň omeškania. Nájomné bolo uhradené 5.6.2018. 

Povinná osoba si úroky z omeškania k 31.12.2018 neuplatnila. 

Zistenia: 
1. V prípade bodu 2.) nájomnej zmluvy Hotel Senec a.s. zo dňa 30.3.2001 bol zistený 

nesúlad výšky nájomného s prílohou č. 4 VZN č. 3/2009 o hospodárení mesta zo dňa 

27.10.2016, ktorá zmenila výšku nájomného na 1,57 €/m2/rok.  Na roky 2017, 2018 

platí teda výška prenájmu stanovená na 1,57 €/m2/rok, napriek tomu nebola výška 

nájomného ďalším dodatkom  ku zmluve o prenájme zmenená. Vznikol teda rozpor 

s VZN č. 3/2009 prílohou č. 4 vo výške nájomného. Taktiež nebola využitá možnosť 

troj – mesačnej výpovede a uzavretia novej nájomnej zmluvy s výškou prenájmu 

v súlade s novou prílohou č. 4 k VZN č. 3/2009. 
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2. V prípade bodu 8.) nájomnej zmluvy je výstavba kostola pre Reformovanú cirkev na 

Slovensku nereálna a   predmetná lokalita je až do roku 2051 zbytočne blokovaná 

zapísanou ťarchou. Mesto Senec doteraz možnosť ukončenia prenájmu  3- mesačnou 

výpoveďou nevyužilo. Zotrvanie tejto nájomnej zmluvy nemá opodstatnenie. 
3. V prípadoch uvedených v bodoch 11.) až 15.) mali byť platby nájomného uhradené do 

31.3. bežného roka t.j. 2018. Podľa čl. III. ods. 5 nájomca v prípade omeškania 

úhrady nájomného je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej 

sumy za každý načatý deň omeškania. Nájomné bolo uhradené vo všetkých prípadoch 

po stanovenej lehote. Povinná osoba si úroky z omeškania k 31.12.2018 neuplatnila, 

čím konala v rozpore s nájomnými zmluvami. 
 

Povinnej osobe bolo uložené prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin 
ich vzniku a bola stanovená lehota na splnenie prijatých opatrení. 
 
7. Kontrola zúčtovania dotácií z rozpočtu mesta za rok 2018 
 
Kontrola bola začatá v mesiaci apríl. Bola však prerušená z dôvodu, že kontrolu dotácií 
vykonal v mesiacoch máj-júl 2019 Najvyšší kontrolný úrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Ján Winkler, hlavný kontrolór 
 
 
 


