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                        Návrhy uznesení na schválenie Mestskému zastupiteľstvu: 

 

 

Uznesenie č. ....  / 2022 – MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

berie na vedomie 

 
správu, s  vyčíslením celkových nákladov spoločnosti Mestský podnik  služieb, s.r.o. ku dňu 

likvidácie. 

 

 
Dôvodová správa. 

Mestská rada odporúča zobrať na vedomie správu,  s  vyčíslením celkových nákladov, spoločnosti 

Mestský podnik  služieb, s.r.o. ku dňu likvidácie. 
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 Vážené  pani poslankyne a 

 páni poslanci pri MsZ 

Svätotrojičné námestie 4/4 

963 01 Krupina 
 

 
Číslo jedn. Vybavuje Vaša značka Krupina 
14963/2022 Ing. Marta Murínová     tel.: 045/555 03 15  17.06.2022 

 
 
 

Vec:  Správa o výsledku kontroly, s vyčíslením celkových nákladov, spoločnosti MsPS s.r.o. ku 

         dňu likvidácie 

 

(v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov). 
 
 

          Podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022, vykonala hlavná kontrolórka Mesta 

Krupina, kontrolu   vyčíslenia celkových nákladov spoločnosti Mestský podnik  služieb, s.r.o. ku 

dňu likvidácie. 

  

Tento bol schválený uznesením č. 390/2021 na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine 

konanom dňa 08.12.2021. 

Začiatok kontroly bol  oznámením o začatí kontroly stanovený na deň 02.05. 2022. 

 
Predmetom kontroly bolo vypracovanie správy,  s  vyčíslením celkových nákladov spoločnosti 

Mestský podnik  služieb, s.r.o. ku dňu likvidácie. 

 

Miestom výkonu kontroly bol Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné nám. č. 4, 963 01 Krupina.  

 

        Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d a § 18e, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v z. n. p. a bude sa riadiť pravidlami ustanovenými v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite v z. n. p. 

 

I.   Spoločnosť  Mestský podnik služieb s.r.o.  evidovala k 1.1.2021 nasledovné záväzky: 

     - Daňový úrad – DPH za obdobie mesiacov IV., VI., VII., IX., X.,XII/2020 a I/2021, 

       spolu v sume 24.163,- €.  

     - Daňový úrad - daň z motorových vozidiel za obdobie roka 2020 v sume 6.832,56 €. 

   Spolu záväzky voči Daňovému úradu Zvolen zostali neuhradené spolu vo výške 30 995,56 €. 
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II. Finančné prostriedky získané z postúpených pohľadávok Mestského podniku 

    služieb s.r.o.. 

 

Pohľadávky Mestského podniku služieb s.r.o. Krupina spolu predstavovali sumu 45.650,63 €. 

Dohodnutá odplata  za postúpenie pohľadávok  bola vo výške 8 630,63,- €. 

Finančné prostriedky získané z postúpených pohľadávok boli vo výške 1 036,59 €. 

 

III. Mesto Krupina a spoločnosť Mestský podnik služieb, s.r.o. si vzájomné pohľadávky započítali  

      Dohodou o započítaní vzájomných pohľadávok, uzavretou dňa 29.1.2021. Predmetom  

     zápočtu boli: 

 

a) pohľadávka Mesta Krupina vyplývajúca zo Zmluvy o prevode technického  

    zhodnotenia skládky odpadov Biely Kameň po jej uzavretí a  účtu účelovej finančnej  

    rezervy, vrátane preberacieho protokolu  94.539,97 €,  (94.720,- -180,03), ktorá suma  

    predstavuje stav účtu účelovej finančnej  rezervy,   ktorý mal byť na účte pri jeho  

    prevode pri správnom  čerpaní účtu na účel,  na ktorý finančná rezerva  výlučne slúži,   

    oproti jeho prevzatému zostatku, 

 

b) pohľadávka Mesta Krupina  predstavujúca nezaplatené nájomné za rok 2020 za 

    nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa Zmluvy zo dňa 13.5. 2011  

    a príslušných dodatkov, vrátane uznesenia č. 405/2019-MsZ zo dňa 11.12. 2019  

    a uznesenia č. 269/2020-MsZ zo dňa 26.10. 2020 v sume 2.750,- €. Pohľadávky Mesta  

    Krupina spolu predstavujú sumu 97.289,97 €, 

 

c) pohľadávka Mestského podniku služieb, s.r.o. predstavujúca dohodnutú kúpnu cenu     

    za predaj techniky vo výške 37.020,- €, 

 

d) pohľadávka Mestského podniku služieb, s.r.o. predstavujúca dohodnutú odplatu     

    za postúpenie pohľadávok  vo výške 8 630,63,- €, pohľadávky Mestského podniku  

    služieb s.r.o. Krupina spolu predstavujú sumu 45.650,63 €. 

 

    Zápočtom zanikajú pohľadávky Mesta Krupina voči Mestskému podniku  

    služieb s.r.o.  v sume 2.750,- € ( nájomné za rok 2020),  a časť pohľadávky v sume  

    42.900, 63 € (pohľadávka z neprevzatého rozdielu  účtu účelovej finančnej rezervy  

    oproti zostatku, ktorý mal byť na účte pri jeho prevode pri správnom čerpaní účtu na  

    účel, na ktorý finančná rezerva mala výlučne slúžiť. 

    Nevysporiadaná pohľadávka Mesta Krupina voči Mestskému podniku služieb,  

    s.r.o. po zápočte predstavuje sumu 51.639,34 €. 

 

    Vyššie uvedené vzájomné pohľadávky Mesta Krupina a spoločnosti Mestský podnik 

    služieb, s.r.o. sa započítali dohodou v rozsahu, v akom sa vzájomne kryli. Jednostranným  

    započítaním  zo strany mesta bola následne započítaná  pohľadávka Mestského podniku  

    služieb, s.r.o. vyplývajúca z prevodu technického zhodnotenia skládky odpadov Biely  

    Kameň po jej uzavretí v sume 100,- €.  

 

    To znamená nevysporiadaná pohľadávka Mesta Krupina voči Mestskému podniku  

    služieb,  s.r.o. po zápočte predstavuje sumu 51.539,34 €. 
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     IV. Odkúpenie strojovej techniky Mestom Krupina od Mestského podniku služieb, s.r.o.  

     Krupinica č. 427, 963 01 Krupina. 

 

    Mesto Krupina  odkúpilo od Mestského podniku služieb s.r.o. strojovú techniku v celkovej  

    dohodnutej kúpnej cene vo výške 37.020,- €. 

          Podľa Kúpnej zmluvy č. 01/2021, faktúra č. 20210015,  splatná 26.2. 2021, pričom   

          pôvodne   ohodnotená cena strojov bola v celkovej výške 47. 579,20 €.  

         Mesto sa po nadobudnutí strojovej techniky časť strojovej techniky pôvodne ohodnotenej na    

         sumu 10.559,20 € zaviazalo následne ponúknuť na predaj.  

         Suma získaná z odpredaja strojovej techniky bola  vo výške 1 645,-€.  

        Finančné prostriedky získané z predaja majetku mesta, užívaného spoločnosťou Mestský   

        podnik  služieb, s.r.o. ako aj odkúpené od MsPS s.r.o.,   činia sumu 35 747,99 €. 

 

      V. Mesto Krupina,  vlastník skládky TKO Biely Kameň, uzatvorilo v roku 2007 s MsPS 

       s.r.o., Nájomnú zmluvu, ktorej predmetom  bol prenájom skládky TKO. 

      Bola uzavretá a činnosť na skládke odpadov ukončená ku dňu 15.7.2009. 

      Technické zhodnotenie skládky, z dôvodu uzatvorenia skládky, bolo vo výške 203 336,90 €.  

      Spolu so skládkou bol prevedený do majetku mesta  aj účet účelovej finančnej rezervy skládky 

      po jej uzavretí ku dňu 29.1.2021. 

     Mesto sa zaviazalo poukázať  na účet finančnej účelovej rezervy skládky Biely kameň po jej  

      uzavretí,  č.ú.SK10 0200 0000 0016 4382 6951. 

      Sumu získanú z vyššie uvedeného odpredaja strojovej techniky (bod.4)bola  vo výške 1 645,-  

     € z dôvodu opatrnosti, mesto nepreviedlo. Do vyriešenia povinnosti poukazovať finančné 

     prostriedky účtu účelovej   finančnej rezervy Okresnému úradu ŽP.  

     Tieto finančné prostriedky pre daný účel mesto  eviduje na samostatnom bežnom účte pre     

     daný účel, spolu s finančnými prostriedkami získanými s odpredaja strojovej techniky vo 

     vlastníctve Mesta, ktorú využíval v nájme MsPS s.r.o.. 

 

VI. Ďalej predkladám prehľad použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo 

výške 31 000,– €: 

 

1.Uznesením č. 114/2019 MsZ zo dňa 20.02.2019 bolo schválené použitie  finančných  

     prostriedkov  z Rezervného fondu  na zvýšenie peňažného  vkladu t.j. majetkovú účasť Mesta  

     Krupina do spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o., Svätotrojičné nám. č. 4, 963 01 Krupina 

     vo výške 31 000,-€ za účelom zvýšenia jeho základného imania vo výške 31 000,– EUR. 

 

    2. Uznesením č. 179/2020-MsZ zo dňa 26.8.2020 bolo schválené použitie peňažného vkladu 

    mesta Krupina do spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o., Svätotrojičné nám. č.4, 963 01  

    Krupina IČO: 36027278  na obnovu vozového parku vo výške 31 000,– €. 

 

    3. Uznesením č. 262/2020-MsZ zo dňa 30.9.2020 bolo schválené, že účel použitia 

    finančných prostriedkov v sume 31.000,- € pre MsPS s.r.o. so sídlom 963 01 Krupina, 

    Svätotrojičné nám. 4/4, IČO: 36027278 poskytnutých na obnovu vozového parku, sa mení  

    na účel použitia finančných prostriedkov v sume 31.000,-€ na vyplatenie splatných 

    záväzkov spoločnosti MsPS s.r.o. podľa vopred odsúhlaseného zoznamu zástupcom  

    jediného spoločníka spoločnosti. 
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   Do pozornosti dávam prehľad , na aký účel môžu byť použité finančné prostriedky z rezervného  

   fondu je predovšetkým: 

 na kapitálové výdavky, t. j. na krytie schodku kapitálového rozpočtu, 

 na splátky návratných zdrojov financovania, 

 na pokrytie vkladov do majetku inej právnickej osoby pre prípad založenia alebo 

zriadenia inej právnickej osoby, 

 na iné finančné operácie. 

Prostriedky rezervného fondu sa môžu použiť aj na bežné výdavky  v súlade so zákonom 

č. 583/2004 Z. z. na  účely: 

 ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na 

odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku VÚC, alebo na likvidáciu škôd 

spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú 

rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, 

 na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových 

rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci 

rozpočtový rok. 

Podmienkou použitia prostriedkov rezervného fondu je ich zapojenie do rozpočtu 

prostredníctvom príjmových finančných operácií. Zostatok rezervného fondu tiež koncom roka 

neprepadá, finančné prostriedky ostávajú na účte rezervného fondu alebo na bežnom účte obce. 

O použití rezervného fondu rozhoduje výlučne zastupiteľstvo, túto kompetenciu nie je možné 

delegovať na žiadny iný orgán mesta. 

Mesto má povinnosť vytvárať Rezervný fond podľa § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však vo výške 10 % z 

prebytku rozpočtu zisteného ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu po zúčtovaní a 

vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, ktoré sú poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného 

predpisu a ktoré je možné v súlade s osobitnými predpismi použiť v nasledujúcom rozpočtovom 

roku. 

Rezervný fond mesto tvorí okrem prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok aj zo zostatkov 

rezervného fondu z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných 

operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania a z prostriedkov 

získaných z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení. 

 

 

                                        ZÁVER: 
 

1.Záväzky MsPS s.r.o. voči Daňovému úradu Zvolen zostali neuhradené vo výške 30 995,56 €. 
2.Nevysporiadaná pohľadávka Mesta Krupina po zápočte predstavuje sumu          51.539,34 €. 

Záväzky MsPS s.r.o. spolu:                                                                                        82 534,90 €. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021871&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3120676&f=3
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3.Použitie finančných prostriedkov z Rezervného fond mesta, na navýšenie imania  31 000,– €. 

4.Odkúpenie  strojovej techniky v celkovej dohodnutej kúpnej cene vo výške             37.020,- €. 

Vyčíslené náklady  Mesta Krupina spolu:                                                                 68 020,– €.                                                   

 

Finančné prostriedky bodov 3 a 4 boli použité na vyplatenie splatných záväzkov  

spoločnosti MsPS s.r.o..  

 

5. Pohľadávky MsPS s.r.o. Krupina  predstavovali spolu  sumu                             45.650,63 €. 

    ( získané finančné prostriedky z postúpených pohľadávok boli vo výške 1 036,59 €.) 

6. Finančné prostriedky získané z predaja majetku mesta, užívaného spoločnosťou Mestský   

   podnik  služieb, s.r.o. ako aj odkúpené od MsPS  s.r.o., spolu vo výške               35 747,99 €. 
   

    V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu  správu o výsledku z kontroly č. 

4/2022 s vyčíslením celkových nákladov spoločnosti Mestský podnik  služieb, s.r.o. ku dňu 

likvidácie. 

  

      V súlade § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo na 

najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

 

     Správa bola vyhotovená dňa 17. 06. 2022. 

 
 

S pozdravom 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Marta Murínová 
hlavná kontrolórka 


