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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

  
                                                                   Správa
                                        o výsledku následnej finančnej kontroly
                                        vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti
                                                      Službyt  Nitra s.r.o.

      Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 a poverenia hlavného 
kontrolóra č. 8/2011,  vykonala Ing. Beáta Beniková referentka kontroly, následnú finančnú 
kontrolu vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti Službyt Nitra s.r.o.

Kontrolované obdobie: rok 2010
Kontrola bola vykonaná: od 7.3.2011 do 27.4.2011
Kontrolovaný subjekt: Službyt Nitra s.r.o.

Predmet kontroly: 
Následná finančná kontrola vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti

Pri kontrole boli preskúmané nasledovné spisy:
- 11 dlžníkov u komunálnych bytov, ktorý sú odsťahovaní a pohľadávka je vyššia ako 2 500€, 
- u výpovedi z nájmu bolo skontrolovaných 17 dlžníkov, kde dlh bol nad 500€
- návrhy na exekúciu boli skontrolovaní 5 dlžníci
- podané žaloby, kde dlžníci bývajú bolo skontrolovaných 8 od dlžnej sumy 2 000€
- návrhy na vypratanie bytov bolo skontrolovaných 7 dlžníkov, od sumy 3 000€
- podané žaloby u ktorých sú nájomníci odsťahovaní, bolo preverených 13 dlžníkov 
- pohľadávky na nebytové priestory, bolo skontrolovaných 10 dlžníkov.

Pohľadávka – je právo, ktoré vzniká jednému účastníkovi právneho vzťahu /veriteľovi /, 
požadovať určité plnenie od druhého účastníka tohto vzťahu / dlžníka /, a to z určitého 
právneho dôvodu.

Službyt s.r.o. rieši problematiku vysporiadania pohľadávok v zmysle § 711 ods.1písm.d)
Občianskeho zákonníka nasledovne:

- zaslanie upomienky, v niektorých prípadoch je zaslaná opakovane
- v prípade neuhradenia zaslanie výpovede z nájmu bytu – nájom sa končí uplynutím 

výpovednej lehoty, v prípade zmlúv uzatvorených na dobu určitú sa nájom končí  
uplynutím doby, na ktorú bol dojednaný

- po ukončení nájomnej zmluvy nasleduje zaslanie výzvy na odovzdanie bytu 
a uhradenie nedoplatku

- v prípade neuhradenia nedoplatku a neodovzdania bytu sa podáva na Okresnom súde 
žaloba o zaplatenie nedoplatku + návrh na vypratanie nehnuteľnosti

      -  pokiaľ sú hore uvedené súdne konania právoplatne  ukončené, podáva sa návrh  na    
výkon rozhodnutia exekučnému úradu
      -    výpoveď z nájmu u nebytových priestorov sa riadi ustanovením Zákona č.116/1990Zb, 
prípadne priamo ustanovením konkrétnej zmluvy.
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     Podľa predložených účtovných výkazov, vykázala kontrolovaná organizácia:

pohľadávky za spravovaný bytový fond vlastníkov v zmysle zákona 182/1993 Z.z.
k 31.12.2010                                           304 500,81€

pohľadávky za bytový fond vo vlastníctve Mesta Nitra
k 31.12.2010                                             276 588,32€
S p o l u :                                                  581 089,13€

6 405 je bytov v osobnom vlastníctve, kde je správcom Službyt s.r.o
1 075 je bytov kde je vlastník Mesto Nitra.

Prehľad pohľadávok za rok 2009 a 2010

                                                                   do 31.12.2009                      do 31.12.2010
predané byty                                                   431 739,30                          304 500,81
K.B. v domoch odpredaných                           65 974,94                            57 055,25
spolu za DOS                                                   58 085,59                           60 774,19 
spolu za KBV                                                 26 753,24                           23 671,77
spolu za byty s podporou štátu                       81 269,88                             99 587,33
spolu za byty nižšieho štandardu                  16 156,79                            15 183,51
Dvorčanská 63                                                                                              20 316,27
S p o l u :                                                        679 979,74                         581 089,13

Pohľadávky za zdravotné strediská vo vlastníctve Mesta Nitra:
K 31.12.2010                                                           18 584,60€
Zdravotné zariadenie Chrenová                                2 962,33€
Zdravotné zariadenia Párovce                                  2 058,28€
- Štefan Andel – zaslaná upomienka, pohľadávka bola uhradená v 1/2001 vo výške 230,99€
Zdravotné zariadenie Klokočina                             12 755,85€
- MUDr. Jamborová Eulália,s.r.o – zaslaná upomienka vo výške 1 148,12€ pohľadávka bola 
uhradená 01/2011
- MUDr. Petrušková Mária – zaslaná upomienka vo výške 1 536,09€, uhradené 02/2011
- Interné M Nitra, s.r.o – zaslaná upomienka vo výške 828,11€, pohľadávka nie je uhradená
- AVICENA Nitra, s.r.o – zaslaná upomienka vo výške 4 156,44€, pohľadávka nie je 
uhradená.
Uvedené pohľadávky sú  z neuhradených zálohových faktúr za rok 2010, ktoré budú upravené 
vyúčtovaním v máji 2011. Uvedené pohľadávky, sú riešené štandardným postupom  právneho
oddelenia.
rok 2005 MUDr. Dušan Zemko                                   642,59€
rok 2006 Eduard Nagy, Róbert Drábik Gastroplastik  165,55€ 

Pohľadávky za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Nitra v zmysle komisionárskej 
zmluvy
k 31.12.2010                                                            85 128,35€
Niektoré pohľadávky  boli zaplatené v roku 2011 napr. PP INVEST s.r.o., Združenie slov. 
vzájomnosti, Unitrans spol s.r.o., SR Ministerstvo vnútra, s ostatnými bol ukončený nájom
ako napr. City Relax s.r.o., Stemir SK, Sofi  s.r.o. a pohľadávky  boli postúpené na právne 
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oddelenie, ktoré posiela upomienky na zaplatenie dlžného nájmu s niektorými bol dohodnutý 
splátkový kalendár.

Pohľadávky - ubytovňa Hlboká 9 ( pohľadávky sú za roky 2008,2009 a 2010 )
k 31.12.2010                                                             16 649,98€
Nájomníkom bývajúcim v ubytovni sa nerobí vyúčtovanie. Postupuje sa podľa Smernice č.
20/2007. 
Mesačný predpis úhrad za spotrebu energií stanoví ubytovateľ. Podľa oznámenia zo dňa 
01.09.2009 je dohodnutá nasledovná výška poplatkov:
Poplatok za služby:  1,79€/mesiac
Poplatok za vodu:    4,51€osoba/mesiac
Nájom:                     0,83€/mesiac
Predpis úhrad za spotrebu energií a nájom sa v 14 prípadoch za rok 2010 neplatil po dobu 
2 mesiacov, čím došlo k porušeniu ubytovacieho poriadku, v §6 ods.4 písmena c 
Smernice č. 20/2007. Okrem toho neboli dodržané ustanovenia Zmluvy o ubytovaní v čl. 
V  ods. 2, podľa ktorého ak ubytovaný nezaplatí platbu za ubytovanie do 5 dní po ich 
splatnosti, t.j. najneskôr do posledného dňa bežného mesiaca, je povinný zaplatiť 
ubytovateľovi úrok z omeškania 0,05% za každý deň omeškania. Ani v jednom prípade 
neboli uplatnené tieto sankcie.  
Podľa §6 ods.3 v prípade hrubého porušenia ubytovacieho poriadku je ubytovateľ oprávnený 
odstúpiť od zmluvy o ubytovaní bez nároku na poskytnutie bytovej náhrady.  Ubytovateľ  
ukončil nájom s 8 nájomcami.
V 8 prípadoch prišlo k ukončeniu zmluvy s nájomcami u ktorých zostala nezaplatená 
pohľadávka v sume 4 495,97€. Pohľadávka bola postúpená na právne oddelenie na 
vymáhanie.

Pohľadávky – za služby, ktoré boli poskytované Službytom s.r.o
k 31.12.2010                                                               2 149,50€
Z celkovej čiastky sú v mesiaci 1-2/2001 uhradené faktúry v sume 1 387,14€.
Neuhradené pohľadávky z roku 2010 ostávajú a sú predložené na riešenie na právne 
oddelenie v hodnote 663,67€. Jedná sa o odberateľa SVB Ing. Barta, Štefaniková 124-126, od 
ktorého je požadovaná úhrada za služby. 
Faktúrou v hodnote 98,69€ so splatnosťou v 7.mesiaci 2009 bola fakturovaná odobratá 
energia usporiadateľovi kultúrnej akcie v objekte Amfiteáter, Nitra. Rieši právne oddelenie.

Pohľadávky  z prenájmu nebytových priestorov 289 836,88€.
Z toho: v roku 2002 bolo 229 410,99€ - vytvorená  v celej hodnote opravná položka / ďalej 
OP/ v roku 2002.
V konkurzných konaniach boli pohľadávky prihlásené do konkurznej podstaty. jedná sa 
o firmy MaF Radiátorovňa spol. s.r.o. 6237,88€, LUNA, š.p. 48021,88€, Atlas s.r.o.
173151,23e
Konkurzy nie sú do 31.12.2010 ukončené.
rok 2006       2 764,03€ - vytvorená OP a žalované právnym oddelením
rok 2007   10 726,90€ - vytvorená OP a žalované právnym oddelením
rok 2008     6 556,04€ - za energie a časť nájom, vytvorená OP
rok 2009   24 362,06€ - vytvorená OP a žalované právnym oddelením
rok 2010   16 016,86 – nezaplatené zálohy v roku 2010, konečná reálna pohľadávka bude 
v roku 2011 po vyúčtovaní energií
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Zistené nedostatky:
  Kontrolou bolo zistené iba porušenie Zmluvy o ubytovaní  v čl. V ods. 2, v mestskej 
ubytovni na Hlbokej ulici v Nitre. 

Z á v e r:
 Nedostatky pri vymáhaní pohľadávok po lehote splatnosti neboli zistené.

  Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 27.4.2011 a dňa 10.5.2011 boli výsledky 
kontrolných zistení predložené riaditeľovi Službytu s.r.o. Ing. Pavlovi Bielikovi.
Prerokovanie správy bolo dohodnuté dňa: 12.5.2011

  Na základe zistených nedostatkov spojených s neuloženými sankciami s úroku omeškania 
v ubytovni Hlboká, zástupca kontrolovaného subjektu predložil doklad, že sankcie neboli 
uplatnené na základe predchádzajúceho rokovania a následného písomného súhlasu  vlastníka, 
primátora mesta Nitra.
  Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné prijímať opatrenia na nápravu v zmysle § 22 ods. 3 
zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

   Mestská rada prerokovala správu o výsledku kontroly dňa 31.5.2011 a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu vziať správu o výsledku kontroly na vedomie.




