
Kontrola o výsledku kontroly na nájomné byty vo 

vlastníctve miest a obcí a ich využitie 

 



„To, že sa poslanci obecného zastupiteľstva na základe 

vlastnej iniciatívy nesnažili oboznamovať sa s 

predkladanými materiálmi svedčí iba o úrovni, na akej 

vykonávali svoju volenú funkciu a zastupovali svojich voličov.“ 

 

 

Krajský súd v Trnave o šintavských poslancoch OZ z roku 2002 













Ako boli informovaní poslanci obecného zastupiteľstva dňa 17. 1. 2011? 



Ako boli informovaní poslanci obecného zastupiteľstva dňa 17. 1. 2011? 



Obecné zas. dňa 17. 1. 2011 – uznesenie č. 13 k výstavbe bytovky. 



Verzia č. 1 - pre NKÚ Verzia č. 2 - pre poslancov

Verejné obstárávanie 702 100 Eur ?

Poslanci OZ - 700 869,56 Eur

Podpísaná zmluva 739 149,99 Eur ?

Vyjadrenie pre NKÚ - balkóny 37 146,99 Eur ?

Úver na tech. vybavenosť - 38 237,94 Eur

Faktúry za tech. vybavenosť - ?

Otázka č. 3: Tvrdilo sa niečo iné NKÚ a iné poslancom OZ? Ak áno, Otázka č. 3: Tvrdilo sa niečo iné NKÚ a iné poslancom OZ? Ak áno, 

prečo? Existujú aj ďalšie verzie?prečo? Existujú aj ďalšie verzie? 





•• VysúťaženáVysúťažená  cena za stavbu bytovky (začiatok roku 2010) cena za stavbu bytovky (začiatok roku 2010) ––  702 100 Eur.702 100 Eur.  

•• Nástup starostu p. Holičku (27. 12.2010).Nástup starostu p. Holičku (27. 12.2010).  

•• Podpísaná zmluva (31. 12. 2010) Podpísaná zmluva (31. 12. 2010) ––  hodnota zákazky 739 149,99 Eur.hodnota zákazky 739 149,99 Eur.  

•• Poslanci OZ (17. 1. 2011) Poslanci OZ (17. 1. 2011) ––  obstarávacia cena stavby 700 869,56 Eur obstarávacia cena stavby 700 869,56 Eur ––  vypočvypoč. .   

•• Poslanci OZ (17. 1. 2011) Poslanci OZ (17. 1. 2011) --  schválenie úveru na technickú vybavenosť, schválenie úveru na technickú vybavenosť,   

  38 237,94  Eur.38 237,94  Eur.  

•• NKÚ (august 2015) NKÚ (august 2015) ––  zistil zistil navýšenie ceny na výstavbu bytovky o 37 146,99 Eur navýšenie ceny na výstavbu bytovky o 37 146,99 Eur   

•• Obec Šintava (august 2015) vysvetlila pre NKÚ, že navýšenie súviselo s plochou Obec Šintava (august 2015) vysvetlila pre NKÚ, že navýšenie súviselo s plochou 

balkónov.balkónov.  

•• NKÚ (august2015) NKÚ (august2015) ––  NKÚ dokázal, že plocha balkónov bola už vo NKÚ dokázal, že plocha balkónov bola už vo vysúťaženejvysúťaženej  

cene započítaná.cene započítaná.  

•• NKÚ (september 2015) NKÚ (september 2015) ––  konštatuje porušenie zákonovkonštatuje porušenie zákonov, lebo obec je povinná , lebo obec je povinná 

pri používaní verejných prostriedkov pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 

aa  účinnosť ich použitia.účinnosť ich použitia.  

•• Obec Šintava (september 2015) Obec Šintava (september 2015) ––  „„nemá žiadnu námietkunemá žiadnu námietku“ “ voči protokolu NKÚ voči protokolu NKÚ 

––  obec sa nesnažila vysvetliť navýšenie ceny a závery obec sa nesnažila vysvetliť navýšenie ceny a závery NKNKÚ nenapadla.Ú nenapadla.  

•• Poslanci OZ (December 2015) Poslanci OZ (December 2015) --  Faktúry za úver na technickú vybavenosť?Faktúry za úver na technickú vybavenosť?  

  
  



OtázkaOtázka  čč..  11::  BolaBola  poslancomposlancom  OZOZ  oznámenáoznámená  výškavýška  

obstarávacejobstarávacej  cenyceny  nana  výstavbuvýstavbu  bytovkybytovky  podľapodľa  podpísanejpodpísanej  

zmluvyzmluvy  aleboalebo  úplneúplne  iná?iná?  

  

OtázkaOtázka  čč..  22::  SúvisíSúvisí  úverúver  ss  navýšenímnavýšením  cenyceny  nana  výstavbuvýstavbu  

bytovkybytovky  ((700700  869869,,5656  EurEur  ++  3838  237237,,9494  Eur)?Eur)?  PrečoPrečo  sasa  

poslancomposlancom  navýšenienavýšenie  cenyceny  nana  výstavbuvýstavbu  bytovkybytovky  

neargumentovaloneargumentovalo  plochouplochou  nana  balkónybalkóny  akoako  NKÚ?NKÚ?  

  

OtázkaOtázka  čč..  33::  TvrdiloTvrdilo  sasa  niečoniečo  inéiné  NKÚNKÚ  aa  inéiné  poslancomposlancom  OZ?OZ?  

AkAk  áno,áno,  prečo?prečo?  ExistujúExistujú  ajaj  ďalšieďalšie  verieverie?? 

  

OtázkaOtázka  čč..  44::  MôžemeMôžeme  vovo  faktúrach,faktúrach,  ss  ktorýmiktorými  bolbol  

dokladovanýdokladovaný  úverúver  zaza  technickútechnickú  vybavenosťvybavenosť  nájsťnájsť  položky,položky,  

ktoréktoré  byby  súviselisúviseli  ss  technickoutechnickou  vybavenosťou?vybavenosťou?  

  

OtázkaOtázka  čč..  55::  MôžeMôže  sasa  úverúver  použiťpoužiť  nana  niečoniečo  inéiné  akoako  bolbol  

schválenýschválený  poslancamiposlancami  OZ?OZ?  
  

  



Obecné zastupiteľstvo v Šintave 

 

Berie na vedomie 

 

Protokol najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku 

vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo 

vlastníctve miest a obcí a ich použitie v obci Šintava, 

v ktorom je konštatované, že obec Šintava pri výstavbe 

bytovky použila 37 046, 99 Eur nehospodárne, neefektívne 

a neúčinne s ich využitím.  
  

  

  

 


